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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  27  สิงหาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
   

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๘. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๙. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   

ผู้ไม่มาประชุม… 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๕. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
 นานาชาติ 
๘. นายปิยณัฐ  สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
  ภูมิทัศน์ 
๑๐. นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๑. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๒. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๕. นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๔ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๖ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                       ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่แจ้งไม่เข้าประชุม จ านวน ๒ คน  ดังนี้ 
 

๑. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง     

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช 
 มติที่ประชุม...         
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 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น                                     
จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๓ ฉบับ 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียน คณาจารย์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บัณฑิต ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา       
พ.ศ. ....  

๒. ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
สองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. .... 

๓. ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท และมาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

และทั้งนี้ มอบฝ่ายวิชาการและผู้บริหารคณะต่างๆ ที่มีความประสงค์จะเปิดหลักสูตรในลักษณะควบ
รวมสองปริญญา ให้ด าเนินการติดตามผลเพ่ือจักได้เตรียมตัวในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๑.4  การด าเนินงานตามปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  มีมติเห็นชอบปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญาการจัดการศึกษา คือ จัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาบุคคล 

ทุกช่วงวัย… 
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ทุกช่วงวัยให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน (Lifelong Learning) มีความสามารถด้านวิชาชีพและวิชาการที่เน้นใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Technology and Innovation) ในการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะใหม่ๆ (New Skills) และ
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ Blended Learning 
และ Technology-enhanced Learning ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG) เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยถ่ายทอดปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่ คณะ/วิทยาลัย ให้ทราบโดยทั่วกัน และให้น าเอาปรัชญาการศึกษาดังกล่าวไปจัดท า
เป็นเป็นปรัชญาของคณะ/วิทยาลัย ปรัชญาของหลักสูตร และถือปฏิบัติในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปใน
อนาคตด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๑.5 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher 
Education Sandbox) 

      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกับ
อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา(Higher 
Education Sandbox) เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
ทั้งด้านสังคม ประชากร เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่พัฒนาไปสู่ 
“ประเทศไทย ๔.๐” และด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Disruptive Technology จากสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาอย่างก้าวกระโดดจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
“Sandbox” จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิเวศ
ทางการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-
tech industries) และนวัตกรรมล้ าสมัย (Cutting-edge innovation) เป็นบัณฑิตมีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญสูง เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบรรจุการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ประเภทดังกล่าวไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2566 - 2570 ภายใต้วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย ซึ่งในเบื้องต้นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบนโยบายดังกล่าว เพ่ิมด าเนินการจ านวน ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
และ ๒) หลักสูตรกระบวนการผลิตชีวภาพ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และอาจจะมีคณะเภสัชศาสตร์เข้ามาร่วมด าเนินการด้วย โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจ านวนหนึ่งล้านบาท ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จักได้รายงานผล
การด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
 
 

                    ๑.๒  เรื่องแจ้ง…  
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 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่ มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕   

          

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

    มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ได้เห็นชอบวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษาปี ๒๕๖๕ 
ตามความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ซึ่งมีการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๔ รอบ รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้   

๑) รปูแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยเน้นความสามารถที่โดดเด่นและ
พิจารณาจากผลงาน คุณสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้  
                  ๑.๑) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ Portfolio โดยการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้                                                                     
(๑) กลุ่มคัดเลือกจากนักเรียนที่มีภูมิล าเนาหรือเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ (๒) กลุ่มคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยฯ และประเทศ จากบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ (๓) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตบัณฑิตใน                       
คณะ/หลักสูตรต่างๆ ได้แก่ โควตาผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการ
จัดการธุรกิจปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท CPALL จ ากัด โควตาทุนชายแดนภาคใต้ (๔) กลุ่ม 

โควตา… 
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โควตานักศึกษาต่างชาติ หมายถึง การเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะเข้าศึกษาในคณะหลักสูตรต่างๆ โดยด าเนินการ
รับโดยวิธีรับตรงและรับผ่านความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ของจ านวนรับ
ตามแผนการผลิตบัณฑิตประจ าปี (๕) กลุ่มคัดเลือกตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑.๒) โควตาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา               
โดยการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อใน                      
คณะ/หลักสูตรที่มีความถนัดและสนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
  ๑.๓) โควตาโรงเรียน โดยการคัดเลือกนักเรียนจากการจัดสรรที่นั่งให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ สัดส่วนที่
นั่งจัดสรรพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนและหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม  

๒) รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยเน้นคนในพ้ืนที่ผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ และการขยายโอกาสทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัย
ท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้คะแนนสอบส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกที่ คณะ/หลักสูตร
ก าหนด ได้แก่ การรับตรงทั่วไป โครงการพิเศษ และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 

 ๒.๒) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๓) รูปแบบที่ ๓ การรับผ่านส่วนกลาง (Admission) การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่าน  ส่วนกลางตามความ

ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยใช้คะแนนสอบ
ส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกท่ีคณะ/หลักสูตรก าหนด 

๔) รูปแบบที่  ๔ การรับตรงอิสระ (Direct Admission) การคัด เลือกโดยวิธี รับตรงอิสระโดย         
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ด าเนินการใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/หลักสูตรก าหนด 
 ในปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี 
 ผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้                    
(ตารางท่ี ๑) 

รูปแบบที่  ๑ การรับตรงรอบ Portfolio มีผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา จ านวน  ๒ ,๘๓๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๒ และมีผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา จ านวน ๒,๗๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๑ 

รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน ๑,๕๒๗ คน  
คิดเปน็ร้อยละ ๓๓.๕๒ และมีผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา จ านวน ๑,๕๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๓ 

รูปแบบที่ ๓ การรับผ่านส่วนกลาง (Admission) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มี
ผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา จ านวน ๔๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๐ และมีผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา                     
จ านวน ๔๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๘ 

รูปแบบที่ ๔ การรับตรงอิสระ (Direct Admission) มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  จ านวน ๑๒๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ และมีผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา จ านวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๑ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบแผน/ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
พบว่า จ านวนรับเข้าศึกษาในภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับแผนรับ โดยในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ การรับเข้าด้วย
วิธีการรับตรงรอบ Portfolio และวิธีการรับตรงรอบโควตา (Quota) ในปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้าศึกษาจ านวน ๓,๓๓๙ คน             
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๓ ในปี ๒๕๖๔ มีผู้เข้าศึกษาจ านวน ๓,๘๕๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๓ และปี ๒๕๖๕ มีผู้เข้า 

ศึกษา… 
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ศึกษาจ านวน ๔,๒๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ ส่วนการรับในรอบที่ ๓ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admission) มีจ านวน
นักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาจ านวนเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๔ และการรับในรอบที่ ๔ วิธีรับตรงอิสระ 
(Direct Admission) มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีระยะเวลาการรับกระชั้นชิด และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดวัน
เปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาอยู่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีท าให้มีระยะเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกน้อย
กว่าทุกรอบ และผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับคณะและระดับหลักสูตรแสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๒ และ 
๓ ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๑  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระบบ TCAS  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 

รูปแบบการคัดเลือก 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รายงานตัว 
(เทียบแผน) 

รายงานตัว  
(เทียบแผน) 

รายงานตัว  
(เทียบแผน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แผนรับเข้าศึกษา ๔,๗๐๑ ๔,๔๙๓ ๔,๕๕๖ 
รูปแบบท่ี ๑ การรับตรงรอบ Portfolio ๒,๐๗๖ ๔๔.๑๖ ๒,๕๓๐ ๕๖.๓๑ ๒,๗๗๕ ๖๐.๙๑ 
รูปแบบท่ี ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) ๑,๒๖๓ ๒๖.๘๗ ๑,๓๒๒ ๒๙.๔๒ ๑,๕๒๓ ๓๓.๔๓ 

(Portfolio + Quota) ๓,๓๓๙ ๗๑.๐๓ ๓,๘๕๒ ๘๕.๗๓ ๔,๒๙๘ ๙๔.๓๔ 
รูปแบบท่ี ๓ การรับผ่านส่วนกลาง
(Admission) 

๔๘๕ ๑๐.๓๒ ๔๘๖ ๑๐.๘๒ ๔๙๑ ๑๐.๗๘ 

รูปแบบท่ี ๔ การรับตรงอิสระ (Direct 
Admission) 

๒๔๖ ๕.๒๓ ๑๗๓ ๓.๘๕ ๑๒๘ ๒.๘๑ 

รวม ๔,๐๗๐ ๘๖.๕๘ ๔,๕๑๑ ๑๐๐.๔๐ ๔,๙๑๗ ๑๐๗.๙๒ 
 

ตารางท่ี ๒ รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบ TCA 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 

คณะ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

แผน 
รายงานตัว  
(เทียบแผน) แผน 

รายงานตัว 
 (เทียบแผน) 

แผน 
รายงานตัว  
(เทียบแผน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
๑. คณะเกษตรศาสตร ์ ๓๘๐ ๑๗๐ ๔๔.๗๔ ๓๘๐ ๒๕๒ ๖๖.๓๒ ๓๘๕ ๓๕๑ ๙๑.๑๗ 
๒. คณะวิทยาศาสตร ์ ๕๙๐ ๔๓๖ ๗๓.๙๐ ๕๗๕ ๕๕๒ ๙๖.๐๐ ๕๙๕ ๕๖๘ ๙๕.๔๖ 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๖๒๐ ๖๔๙ ๑๐๔.๖๘ ๖๒๐ ๗๓๗ ๑๑๘.๘๗ ๕๔๐ ๗๖๐ ๑๔๐.๗๔ 
๔. คณะศิลปศาสตร ์ ๘๒๐ ๗๙๔ ๙๖.๘๓ ๘๒๐ ๘๓๕ ๑๐๑.๘๓ ๙๒๐ ๘๐๙ ๘๗.๙๓ 
๕. คณะเภสัชศาสตร ์ ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๓ ๑๒๕ ๑๐๑.๖๓ ๑๒๓ ๑๓๒ ๑๐๗.๓๒ 
๖. คณะบริหารศาสตร ์ ๙๐๐ ๗๑๙ ๗๙.๘๙ ๗๓๒ ๗๐๙ ๙๖.๘๖ ๗๕๐ ๙๑๖ ๑๒๒.๑๓ 
๗. คณะนิติศาสตร ์ ๔๐๐ ๓๔๙ ๘๗.๒๕ ๔๐๐ ๔๔๖ ๑๑๑.๕๐ ๔๐๐ ๔๔๔ ๑๑๑.๐๐ 
๘. คณะรัฐศาสตร ์ ๔๓๐ ๓๘๘ ๙๐.๒๓ ๔๒๐ ๔๔๐ ๑๐๔.๗๖ ๔๒๐ ๕๑๘ ๑๒๓.๓๓ 
๙. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

๑๐๕ ๖๒ ๕๙.๐๕ ๑๐๕ ๗๑ ๖๗.๖๒ ๑๐๕ ๘๖ ๘๑.๙๐ 

๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

๒๑๘ ๒๔๓ ๑๑๑.๔๗ ๒๑๘ ๒๓๙ ๑๐๙.๖๓ ๒๑๘ ๒๒๓ ๑๐๒.๒๙ 
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คณะ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

แผน 
รายงานตัว  
(เทียบแผน) แผน 

รายงานตัว 
 (เทียบแผน) 

แผน 
รายงานตัว  
(เทียบแผน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
๑๑. คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑๐๐ ๑๒๒ ๑๒๒.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๐๕.๐๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๑๐.๐๐ 

รวม ๔,๗๐๑ ๔,๐๗๐ ๘๖.๕๘ ๔,๔๙๓ ๔,๕๑๑ ๑๐๐.๔๐ ๔,๕๕๖ ๔,๙๑๗ ๑๐๗.๙๒ 
 

ตารางท่ี ๓ สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
จ าแนกตามคณะ/หลักสูตร  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 

ล าดับ คณะ/หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
 แผนรับ ลงทะเบียน 

ร้อยละเทียบ
แผนรับ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์     
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ๒๕๖๓ ๘๐ ๕๖ ๗๐.๐๐ 
    ๒๕๖๔ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๘๐ ๗๗ ๙๖.๒๕ 

๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ๒๕๖๓ ๖๐ ๔๓ ๗๑.๖๗ 
    ๒๕๖๔ ๖๐ ๖๔ ๑๐๖.๖๗ 
    ๒๕๖๕ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ๑๓๕ ๗๘ ๕๗.๗๘ 
  สารสนเทศและการสื่อสาร ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๗๗ ๗๗.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๘๐ ๙๙ ๑๒๓.๗๕ 

๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีว ๒๕๖๓ ๔๐ ๓๒ ๘๐.๐๐ 
  การแพทย์ ๒๕๖๔ ๕๐ ๕๘ ๑๑๖.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๕๐ ๖๕ ๑๓๐.๐๐ 

๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ ๒๕๖๓ ๖๐ ๕๘ ๙๖.๖๗ 
  ข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ ๒๕๖๔ ๖๐ ๕๙ ๙๘.๓๓ 
    ๒๕๖๕ ๖๕ ๗๙ ๑๒๑.๕๔ 

๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ๓๕ ๓๖ ๑๐๒.๘๖ 
  ยางและพอลิเมอร์ ๒๕๖๔ ๓๕ ๑๙ ๕๔.๒๙ 
    ๒๕๖๕ ๕๐ ๒๓ ๔๖.๐๐ 

๑.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ๒๕๖๓ ๔๐ ๑๗ ๔๒.๕๐ 
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒๕๖๔ ๕๐ ๓๐ ๖๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๕๐ ๒๒ ๔๔.๐๐ 

๑.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว ๒๕๖๓ ๖๐ ๕๗ ๙๕.๐๐ 
  อนามัยและความปลอดภัย ๒๕๖๔ ๖๐ ๗๐ ๑๑๖.๖๗ 
    ๒๕๖๕ ๖๐ ๖๓ ๑๐๕.๐๐ 

๑.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ๒๕๖๓ ๔๐ ๓๑ ๗๗.๕๐ 
  คณิตศาสตร์ ๒๕๖๔ ๔๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๕๐ ๒๔ ๔๘.๐๐ 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
 แผนรับ ลงทะเบียน 

ร้อยละเทียบ
แผนรับ 

๑.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ๒๕๖๓ ๔๐ ๔๖ ๑๑๕.๐๐ 
๒๕๖๔ ๔๐ ๕๕ ๑๓๗.๕๐ 

  ๒๕๖๕ ๕๐ ๕๖ ๑๑๒.๐๐ 
  รวมคณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๓ ๕๙๐ ๔๕๔ ๗๖.๙๕ 
    ๒๕๖๔ ๕๗๕ ๕๕๒ ๙๖.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๕๙๕ ๕๖๘ ๙๕.๔๖ 
๒ คณะเกษตรศาสตร์         

๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ๖๕ ๑๗ ๒๖.๑๕ 
   การอาหาร ๒๕๖๔ ๖๕ ๓๐ ๔๖.๑๕ 
    ๒๕๖๕ ๖๕ ๔๓ ๖๖.๑๕ 

๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ๒๕๖๓ ๓๑๕ ๑๕๗ ๔๙.๘๔ 
  เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) ๒๕๖๔ ๓๑๕ ๒๒๒ ๗๐.๔๘ 
  และวิชาเอกประมง ๒๕๖๕ ๓๒๐ ๓๐๘ ๙๖.๒๕ 
   รวมคณะเกษตรศาสตร์ ๒๕๖๓ ๓๘๐ ๑๗๔ ๔๕.๗๙ 
    ๒๕๖๔ ๓๘๐ ๒๕๒ ๖๖.๓๒ 
    ๒๕๖๕ ๓๘๕ ๓๕๑ ๙๑.๑๗ 
๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์         

๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ, 

๒๕๖๓ ๖๒๐ ๖๕๖ ๑๐๕.๘๑ 

  วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๔ ๖๒๐ ๗๓๗ ๑๑๘.๘๗ 
  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา 
๒๕๖๕ ๕๔๐ ๗๖๐ ๑๔๐.๗๔ 

  รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒๕๖๓ ๖๒๐ ๖๕๖ ๑๐๕.๘๑ 
    ๒๕๖๔ ๖๒๐ ๗๓๗ ๑๑๘.๘๗ 
    ๒๕๖๕ ๕๔๐ ๗๖๐ ๑๔๐.๗๔ 
๔ คณะศิลปศาสตร์         

๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ๒๕๖๓ ๑๐๐ ๙๘ ๙๘.๐๐ 
  การท่องเที่ยวและการบริการ ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๘๑ ๘๑.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๑๐๐ ๘๗ ๘๗.๐๐ 

๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม ๒๕๖๓ ๘๐ ๓๖ ๔๕.๐๐ 
  การพัฒนาสังคม ๒๕๖๔ ๘๐ ๓๗ ๔๖.๒๕ 
    ๒๕๖๕ ๘๐ ๓๖ ๔๕.๐๐ 

๔.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ ๒๕๖๓ ๖๐ ๖๙ ๑๑๕.๐๐ 
   ศาสตร์ ๒๕๖๔ ๖๐ ๖๗ ๑๑๑.๖๗ 
    ๒๕๖๕ ๖๐ ๗๖ ๑๒๖.๖๗ 

๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ๒๕๖๓ ๖๐ ๘๐ ๑๓๓.๓๓ 
  และการสื่อสาร ๒๕๖๔ ๖๐ ๗๘ ๑๓๐.๐๐ 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
 แผนรับ ลงทะเบียน 

ร้อยละเทียบ
แผนรับ 

    ๒๕๖๕ ๖๐ ๗๔ ๑๒๓.๓๓ 
๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ๒๕๖๓ ๗๐ ๘๔ ๑๒๐.๐๐ 
   และการสื่อสาร ๒๕๖๔ ๗๐ ๙๘ ๑๔๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๗๐ ๘๘ ๑๒๕.๗๑ 

๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๒๕๖๓ ๖๐ ๕๐ ๘๓.๓๓ 
  และการสื่อสาร ๒๕๖๔ ๖๐ ๗๓ ๑๒๑.๖๗ 
    ๒๕๖๕ ๖๐ ๖๗ ๑๑๑.๖๗ 

๔.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ๒๕๖๓ ๙๐ ๑๐๒ ๑๑๓.๓๓ 
  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ๒๕๖๔ ๙๐ ๑๐๔ ๑๑๕.๕๖ 
    ๒๕๖๕ ๙๐ ๘๗ ๙๖.๖๗ 

๔.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 

๒๕๖๕ ๕๐ ๔ ๘.๐๐ 

๔.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในยุคดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ) 

๒๕๖๕ ๕๐ ๔๓ ๘๖.๐๐ 

๔.๑๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ๒๕๖๓ ๓๐ ๔๑ ๑๓๖.๖๗ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๒๗ ๙๐.๐๐ 

๔.๑๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี ๒๕๖๓ ๓๐ ๑๕ ๕๐.๐๐ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๑๘ ๖๐.๐๐ 

๔.๑๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา ๒๕๖๓ ๓๐ ๒๑ ๗๐.๐๐ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๑ ๑๐๓.๓๓ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๒๓ ๗๖.๖๗ 

๔.๑๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา ๒๕๖๓ ๓๐ ๑๓ ๔๓.๓๓ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๒๑ ๗๐.๐๐ 

๔.๑๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ๓๐ ๑๔ ๔๖.๖๗ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๑๘ ๖๐.๐๐ 

๔.๑๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา ๒๕๖๓ ๓๐ ๓๓ ๑๑๐.๐๐ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 

๔.๑๖ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ ๒๕๖๓ ๓๐ ๑๖ ๕๓.๓๓ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๒๔ ๘๐.๐๐ 

๔.๑๗ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย ๒๕๖๓ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
 แผนรับ ลงทะเบียน 

ร้อยละเทียบ
แผนรับ 

    ๒๕๖๕ ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
๔.๑๘ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ๒๕๖๓ ๓๐ ๓๙ ๑๓๐.๐๐ 

   ภาษาอังกฤษ ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๒๘ ๙๓.๓๓ 

๔.๑๙ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา ๒๕๖๓ ๓๐ ๓๗ ๑๒๓.๓๓ 
    ๒๕๖๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
  รวมคณะศิลปศาสตร์ ๒๕๖๓ ๘๒๐ ๗๘๐ ๙๕.๑๒ 
    ๒๕๖๔ ๘๒๐ ๘๓๕ ๑๐๑.๘๓ 
    ๒๕๖๕ ๙๒๐ ๘๐๙ ๘๗.๙๓ 
๕ คณะเภสัชศาสตร ์         

๕.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ๒๕๖๓ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๐๐.๗๒ 
    ๒๕๖๔ ๑๒๓ ๑๒๕ ๑๐๑.๖๓ 
    ๒๕๖๕ ๑๒๓ ๑๓๒ ๑๐๗.๓๒ 
  รวมคณะเภสัชศาสตร์ ๒๕๖๓ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๐๐.๗๒ 
    ๒๕๖๔ ๑๒๓ ๑๒๕ ๑๐๑.๖๓ 
    ๒๕๖๕ ๑๒๓ ๑๓๒ ๑๐๗.๓๒ 
๖ คณะบริหารศาสตร์         

๖.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ๒๕๖๓ ๑๕๐ ๔๔ ๒๙.๓๓ 
  และการลงทุน ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๔๐ ๔๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๑๐๐ ๑๓๕ ๑๓๕.๐๐ 

๖.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ๒๕๖๓ ๑๕๐ ๑๔๘ ๙๘.๖๗ 
   ธุรกิจ ๒๕๖๔ ๑๕๐ ๑๙๙ ๑๓๒.๖๗ 
    ๒๕๖๕ ๑๕๐ ๒๕๒ ๑๖๘.๐๐ 

๖.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ๒๕๖๓ ๒๒๐ ๑๓๘ ๖๒.๗๓ 
    ๒๕๖๔ ๑๒๒ ๑๓๒ ๑๐๘.๒๐ 
    ๒๕๖๕ ๑๒๐ ๑๕๑ ๑๒๕.๘๓ 

๖.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม ๒๕๖๓ ๑๓๐ ๑๔๙ ๑๑๔.๖๒ 
  การจัดการโรงแรมและการบริการ ๒๕๖๔ ๑๓๐ ๗๔ ๕๖.๙๒ 
    ๒๕๖๕ ๑๓๐ ๖๒ ๔๗.๖๙ 

๖.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ๒๕๖๓ ๓๐ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
  ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ๒๕๖๔ ๕๐ ๓๑ ๖๒.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๕๐ ๔๘ ๙๖.๐๐ 

๖.๖ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๒๕๖๓ ๒๒๐ ๒๒๓ ๑๐๑.๓๖ 
    ๒๕๖๔ ๑๘๐ ๒๓๓ ๑๒๙.๔๔ 
    

 
๒๕๖๕ ๒๐๐ ๒๖๘ ๑๓๔.๐๐ 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
 แผนรับ ลงทะเบียน 

ร้อยละเทียบ
แผนรับ 

   รวมคณะบริหารศาสตร์ ๒๕๖๓ ๙๐๐ ๗๒๙ ๘๑.๐๐ 
    ๒๕๖๔ ๗๓๒ ๗๐๙ ๙๖.๘๖ 
    ๒๕๖๕ ๗๕๐ ๙๑๖ ๑๒๒.๒๓ 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข         

๗.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ๒๕๖๓ ๖๘ ๘๙ ๑๓๐.๘๘ 
    ๒๕๖๔ ๖๘ ๖๘ ๑๐๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๖๘ ๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

๗.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ๒๕๖๓ ๗๕ ๙๗ ๑๒๙.๓๓ 
  สาธารณสุขศาสตร์ ๒๕๖๔ ๗๕ ๙๘ ๑๓๐.๖๗ 
    ๒๕๖๕ ๗๕ ๘๑ ๑๐๘.๐๐ 

๗.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย ๒๕๖๓ ๗๕ ๕๙ ๗๘.๖๗ 
   สิ่งแวดล้อม ๒๕๖๔ ๗๕ ๗๓ ๙๗.๓๓ 
    ๒๕๖๕ ๗๕ ๗๔ ๙๘.๖๗ 
  รวมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕๖๓ ๒๑๘ ๒๔๕ ๑๑๒.๓๙ 
    ๒๕๖๔ ๒๑๘ ๒๓๙ ๑๐๙.๖๓ 
    ๒๕๖๕ ๒๑๘ ๒๒๓ ๑๐๒.๒๙ 
๘. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์         

๘.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล ๒๕๖๓ ๖๕ ๒๗ ๔๑.๕๔ 
  อาร์ตและการออกแบบ ๒๕๖๔ ๖๕ ๑๙ ๒๙.๒๓ 
    ๒๕๖๕ ๖๕ ๓๓ ๕๐.๗๗ 

๘.๒ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ๒๕๖๓ ๔๐ ๓๗ ๙๒.๕๐ 
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๒๕๖๔ ๔๐ ๕๒ ๑๓๐.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๔๐ ๕๓ ๑๓๒.๕๐ 
  รวมคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๒๕๖๓ ๑๐๕ ๖๔ ๖๐.๙๕ 
    ๒๕๖๔ ๑๐๕ ๗๑ ๖๗.๖๒ 
    ๒๕๖๕ ๑๐๕ ๘๖ ๘๑.๙๐ 
๙ คณะนิติศาสตร ์         

๙.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ๒๕๖๓ ๔๐๐ ๓๕๘ ๘๙.๕๐ 
    ๒๕๖๔ ๔๐๐ ๔๔๖ ๑๑๑.๕๐ 
    ๒๕๖๕ ๔๐๐ ๔๔๔ ๑๑๑.๐๐ 
   รวมคณะนิติศาสตร์ ๒๕๖๓ ๔๐๐ ๓๕๘ ๘๙.๕๐ 
    ๒๕๖๔ ๔๐๐ ๔๔๖ ๑๑๑.๕๐ 
    ๒๕๖๕ ๔๐๐ ๔๔๔ ๑๑๑.๐๐ 

๑๐ คณะรัฐศาสตร ์         
๑๐.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ๒๕๖๓ ๑๙๐ ๑๙๔ ๑๐๒.๑๑ 

    ๒๕๖๔ ๑๙๐ ๑๘๔ ๙๖.๘๔ 
    ๒๕๖๕ ๑๙๐ ๒๔๑ ๑๒๖.๘๔ 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
 แผนรับ ลงทะเบียน 

ร้อยละเทียบ
แผนรับ 

๑๐.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ๒๕๖๓ ๒๔๐ ๒๐๕ ๘๕.๔๒ 
  รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ  ๒๕๖๔ ๒๓๐ ๒๕๖ ๑๑๑.๓๐ 
  และวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น) ๒๕๖๕ ๒๓๐ ๒๗๗ ๑๒๐.๔๓ 
   รวมคณะรัฐศาสตร์ ๒๕๖๓ ๔๓๐ ๓๙๙ ๙๒.๗๙ 
    ๒๕๖๔ ๔๒๐ ๔๔๐ ๑๐๔.๗๖ 
    ๒๕๖๕ ๔๒๐ ๕๑๘ ๑๒๓.๓๓ 

๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์         
๑๑.๑     ๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๒๔ ๑๒๔.๐๐ 

    ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๐๕.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๑๐.๐๐ 
  รวมคณะพยาบาลศาสตร์ ๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๒๔ ๑๒๔.๐๐ 
    ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๐๕.๐๐ 
    ๒๕๖๕ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๑๐.๐๐ 
   รวมทุกคณะ ๒๕๖๓ ๔,๗๐๑ ๔,๑๒๒ ๘๗.๖๘ 
    ๒๕๖๔ ๔,๔๙๓ ๔,๕๑๑ ๑๐๐.๔๐ 
    ๒๕๖๕ ๔,๕๕๖ ๔,๙๑๗ ๑๐๗.๙๒ 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ
เรียนล่วงหน้า (pre-degree) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือบุคคลภายนอกที่
สนใจเข้าศึกษา โดยขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตจาก
รายวิชาที่เรียนเพื่อน าไปเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ในอนาคต ซึ่งมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 
๑๕ รายวิชา มีผู้สมัคร จ านวน ๒๐๙ คน และมีผู้ลงทะเบียน จ านวน ๒๐๖ คน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๔ 

 

ตารางท่ี ๔ ผลการคัดเลือกโครงการเรียนล่วงหน้า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

 

ล าดับ วิชาที่เปิดรับ 
จ านวนผู้สมัคร 

(คน) 

จ านวน
ลงทะเบียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์ ๔๘ ๔๘  
๑.๑ ชีววิทยา ๑ ๘ ๘  
๑.๒ เคมีทั่วไป ๖ ๖  
๑.๓ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๖ ๖  
๑.๔ แคลคูลัส ๑ ๘ ๘  
๑.๕ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๒๐ ๒๐  
๑.๖ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ๐ ๐ ปิดรายวชิา 
๑.๗ การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่ 
๐ ๐ ปิดรายวชิา 
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ล าดับ วิชาที่เปิดรับ 
จ านวนผู้สมัคร 

(คน) 

จ านวน
ลงทะเบียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

๒ คณะเกษตรศาสตร ์ ๐ ๐ ผู้สนใจโครงการเรียนล่วงหน้า
จ านวน ๑ คน ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาชีววิทยา ๑ 

๒.๑ โภชนศาสตร์สัตว ์ ๐ ๐ ปิดรายวชิา 
๒.๒ การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตร

เบื้องต้น 
๐ ๐ ปิดรายวชิา 

๒.๓ การจัดการข้อมูลทางการเกษตร ๐ ๐ ปิดรายวชิา 
๓ คณะศิลปศาสตร์ ๔๑ ๔๑  

๓.๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๘ ๘  
๓.๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๖ ๖  
๓.๓ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม ๒๗ ๒๗  
๔ คณะบริหารศาสตร์ ๔๖ ๔๓  

๔.๑ ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวนั ๒๔ ๒๓  
๔.๒ ธุรกิจเบื้องต้นและกฎหมายธุรกิจ ๒๒ ๒๐  
๕ คณะรัฐศาสตร์ ๗๔ ๗๔  

๕.๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ 

๓๗ ๓๗  

๕.๒ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ ๓๗ ๓๗  
รวม ๒๐๙ ๒๐๖  

 

หมายเหตุ : ๑. * หมายถึง จ านวนผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยอาจปิดรายวิชาที่เปิดสอน                       
                  ** หมายถึง จ านวนผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยอาจปิดรายวิชาที่เปิดสอน 

       ๒. จ านวนผู้สมัครโครงการเรียนล่วงหน้า นับเป็นรายหัวที่สมัครได้จ านวน ๑๕๘ คน และรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาจ านวน ๑๕๓ คน 
               ๓. ผลการคัดเลือกกลุ่มบุคคลภายนอก รับได้จ านวน ๕ คน รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาจ านวน ๕ คน 
 

 ๒. ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จ านวน ๓ ช่วง คือ                          
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคพิเศษแบบช่วงเดียว และมีการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะเข้า
ศึกษาในคณะหลักสูตรต่าง ๆ ด าเนินการรับโดยวิธีรับตรงและรับผ่านความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร                                      
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ของจ านวนรับตามแผนการรับ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้ก าหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ทีก่ าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ เกณฑ์การตัดสินคัดเลือกและวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ของแต่ละคณะ/หลักสูตร โดยมีแผนการรับที่สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัตินักศึกษาเข้าศึกษาจ านวน ๒๕๘ คน 
จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๒๐๗ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๕๑ คน ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า               
ในระดับปริญญาโท มีผู้ลงทะเบียนเรียน จ านวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๕ และระดับปริญญาเอก มีผู้ลงทะเบียน
เรียน จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๗  

เมื่อพิจารณา… 



15 
 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแผน-ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ พบว่า จ านวนรับเข้าศึกษาในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับแผนรับใน                                  
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยในปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้าศึกษาจ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๐ ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕                                
มีผู้เข้าศึกษาจ านวน ๑๑๖ คน และ ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๒ และ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๕ ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ ๕ 
 

ตารางท่ี ๕ รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  จ าแนกตามคณะ  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 

คณะ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

แผน 
รายงานตัว  
(เทียบแผน) แผน 

รายงานตัว 
 (เทียบแผน) 

แผน 
รายงานตัว  
(เทียบแผน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
๑.คณะเกษตรศาสตร ์ ๔๙ ๑๔ ๒๘.๕๗ ๑๐๘ ๔ ๓.๗๐ ๔๙ ๑๒ ๒๔.๔๙ 
ปริญญาโท ๓๗ ๑๓ ๓๕.๑๔ ๘๔ ๓ ๓.๕๗ ๓๗ ๑๐ ๒๗.๐๓ 
ปริญญาเอก ๑๒ ๑ ๐.๘๒ ๒๔ ๑ ๔.๑๗ ๑๒ ๒ ๑๖.๖๗ 
๒.คณะวิทยาศาสตร์ ๘๐ ๑๙ ๒๓.๗๕ ๑๑๐ ๓๕ ๓๑.๘๒ ๗๐ ๒๐ ๒๘.๕๗ 
ปริญญาโท ๖๕ ๑๓ ๒๐.๐๐ ๙๐ ๒๙ ๓๒.๒๒ ๕๕ ๑๖ ๒๙.๐๙ 
ปริญญาเอก ๑๕ ๖ ๔๐.๐๐ ๒๐ ๖ ๓๐.๐๐ ๑๕ ๔ ๒๖.๖๗ 
๓.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๙ ๒๔ ๒๖.๙๗ ๘๙ ๒๗ ๓๐.๓๔ ๕๖ ๘ ๑๔.๒๙ 
ปริญญาโท ๖๘ ๑๒ ๑๗.๖๕ ๖๘ ๒๑ ๓๐.๘๘ ๓๗ ๕ ๑๓.๕๑ 
ปริญญาเอก ๒๑ ๑๒ ๕๗.๑๔ ๒๑ ๖ ๒๘.๕๗ ๑๙ ๓ ๑๕.๗๙ 
๔.คณะศิลปศาสตร ์ ๑๕ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๓๐ ๖ ๒๐.๐๐ ๑๕ ๑ ๖.๖๗ 
ปริญญาโท ๑๕ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๓๐ ๖ ๒๐.๐๐ ๑๕ ๑ ๖.๖๗ 
๕.คณะเภสัชศาสตร ์ ๑๕ ๗ ๔๖.๖๗ ๑๕ ๐ ๐.๐๐ ๑๕ ๗ ๔๖.๖๗ 
ปริญญาโท ๑๐ ๕ ๕๐.๐๐ ๑๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๕ ๕๐.๐๐ 
ปริญญาเอก ๕ ๒ ๔๐.๐๐ ๕ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๒ ๔๐.๐๐ 
๖.คณะบริหารศาสตร ์ ๓๕ ๑๒ ๓๔.๒๙ ๓๕ ๑๕ ๔๒.๘๖ ๓๕ ๑๔ ๔๐.๐๐ 
ปริญญาโท ๓๕ ๑๒ ๓๔.๒๙ ๓๕ ๑๕ ๔๒.๘๖ ๓๕ ๑๔ ๔๐.๐๐ 
๗.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข 

๑๖ ๓๒ ๒๐๐.๐๐ ๒๔ ๒๙ ๑๒๐.๘๓ ๑๘ ๒๓ ๑๒๗.๗๘ 

ปริญญาโท ๑๖ ๓๒ ๒๐๐.๐๐ ๒๔ ๒๙ ๑๒๐.๘๓ ๑๘ ๒๓ ๑๒๗.๗๘ 
รวมปริญญาโท ๒๔๖ ๙๘ ๔๐.๐๐ ๓๔๑ ๑๐๓ ๓๐.๒๑ ๒๐๗ ๗๔ ๓๕.๗๕ 
รวมปริญญาเอก ๕๓ ๒๑ ๓๙.๖๒ ๗๐ ๑๓ ๑๘.๕๗ ๕๑ ๑๑ ๒๑.๕๗ 

รวมทั้งหมด ๒๙๙ ๑๑๙ ๓๙.๘๐ ๔๑๑ ๑๑๖ ๒๘.๒๒ ๒๕๘ ๘๕ ๓๒.๙๕ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับทราบ ผลการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ และระยะ ๓ ปี               
(ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  และโครงการเรียนล่วงหน้า (pre-degree) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนใน

ปัจจุบัน ที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการด้านงานอาชีพ
ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาของหลักสูตรอาจจะน้อยกว่าระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยทั่วไป โดย              
ลดรายวิชาศึกษาท่ัวไป แต่เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพให้มากขึ้น 

2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือการแก้ปัญหาการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่รับ
นักศึกษาได้ต่ ากว่าแผนการรับจ านวนมาก หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือทดแทนหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของ
ผู้เรียน หรือหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการที่น าองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มารวมกันให้มีจุดเด่นและเป็นที่สนใจแก่ผู้
ต้องการศึกษาให้มากขึ้น เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ              
ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย จากคณะวิชาต่างๆ                  
ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น 

3. มอบมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบของ  New skill Upskill 
และ Reskill ที่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ต้องการเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาลดลง อีกทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น                  
เพ่ือความยั่งยืนมหาวิทยาลัย 

4. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานในการตรวจสอบหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ข้อเสนอในการปรับปรุงหลักสูตร ยุบรวมหลักสูตร 
หรือปิดหลักสูตร ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คน ได้แก่ ๑) ศาสตราจารย์ณรงค์  
สาริสุต 2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ 3) รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  และ 4) นางสีลาภรณ์  
บัวสาย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ คน ทั้งนี้ ให้คณะท างานชุด
ดังกล่าวรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายใน
ระยะเวลา ๒ เดือน และมอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรย้อนหลัง ๕ ปี เช่น จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา                    
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตร  เป็นต้น เพ่ือให้คณะท างานชุดดังกล่าวใช้เป็นมูลประกอบการด าเนินงานต่อไป 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๑.๒.๓  ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ ได้ยื่นฟ้องนายประกอบ  วิโรจนกูฎ  
    กับพวกรวม ๘ คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓  
      ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกรส านักงานกฎหมาย
และนิติการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   ๑. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่  ๒๐๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง เพ่ือตรวจสอบการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี           
๓๑๔-๑-๙๐๗๔๐-๔ และบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๔-๖-๐๒๕๘๙-๒ และคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้รายงานผลการตรวจสอบลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ต่อรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดีในขณะนั้น สรุปได้ว่าการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาวารินช าราบ ชื่อบัญชี "เงินบริการวิชาการและพัฒนา ม.อุบลฯ" ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๔-๑-๙๐๗๔๐-๔  

และประเภท… 
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และประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๓๑๔-๖-๐๒๕๘๙-๒ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความเสียหายเป็นเงินจ านวน ๓๔,๕๕๙,๕๖๕.๓๖ บาท จึงเสนอให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 

     ๒. มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙(๑)/๐๑๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไต่สวนด าเนินคดีกับศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฎ ในขณะด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากับ (มหาชน) ชื่อ
บัญชี เงินสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนา ม.อุบลฯ เลขที่บัญชี ๓๑๔-๖-๐๒๕๘๙-๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

       ๓. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๒๔๖๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่ออธิการบดีสรุปว่า ศาสตราจารย์หรือ
นายประกอบ วิโรจนกูฎ และผู้ที่ เกี่ยวข้องได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากับ (มหาชน) ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนา ม.อุบลฯ เลขที่บัญชี                             
๓๑๔-๖-๐๒๕๘๙-๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับมหาวิทยาลัยตามสัดส่วนแห่ง
ความรับผิดของตน  

       ๔. ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ ได้มีหนังสือที่ อส ๐๐๔๑(ปทภ.๓.๑)/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีความว่า มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามส านวน
รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๔๒-๑-๐๖๕/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๑-๑-๓๐/๒๕๖๕ 
ขอให้อัยการสูงสุดพิจารณาด าเนินคดีอาญากับศาสตราจารย์หรือนายประกอบ วิโรจนกูฎ ขณะด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
นายสัมมนา มูลสาร ขณะด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ ขณะด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร นายสมหมาย ชินนาค ขณะด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นายสุภชัย หาทองค า ขณะด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางวนิดา บุญพราหมณ์ ขณะด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ถูก
กล่าวหา ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ บัญญัติให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอให้บังคับจ าเลยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียง 
หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมากจากการกระท าความผิดของจ าเลยโดยยื่นค าร้องต่อศาลก่อนเริ่ม
สืบพยานหรือก่อนศาลมีค าวินิจฉัยชี้ขาด และคดีนี้ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๓ ได้
ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ศาสตราจารย์หรือนายประกอบ วิโรจนกูฎ กับพวกรวม ๘ คน ไปพบพนักงานอัยการ 
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๓ เพ่ือยื่นฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๓ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะด าเนินการยื่นค าร้อง
ขอให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเรื่องดังกล่าว ขอให้ด าเนินการยื่นค าร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๔๔/๑ ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ จังหวัดสุรินทร์ก่อนวันนัดสืบพยานหรือก่อนที่
ศาลจะมีค าวินิจฉัยชี้ขาดคดีด้วย  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  ดังนี้ 
๑. การที่พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๓ ได้ยื่นฟ้อง 

ศาสตราจารย์หรือนายประกอบ วิโรจนกูฎ นายสัมมนา มูลสาร นายทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ นายสมหมาย ชินนาค นาย
สุภชัย หาทองค า และนางวนิดา บุญพราหมณ์ ผู้ถูกกล่าวหา ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ จังหวัด
สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๙๑  
 

๒. ปัจจุบัน… 
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  ๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับส านวนการไต่สวนจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณามีค าสั่ง
ลงโทษทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาที่ยังรับราชการอยู่และที่พ้นราชการไปแล้วแต่ยังไม่พ้น ๓ ปี  

  ๓. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการประสานกับส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งเข้าไปในคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑  

   ๔. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการขอหารือไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ยังรับ
ราชการอยู่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่งประทับฟ้องไปจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๘๑  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบว่าได้รับความเสียหายทางเพ่งในคดีอาญาดังกล่าวหรือไม่เป็นเงินจ านวน

เท่าไหร่ และจ าเลยในคดีอาญาดังกล่าวจะต้องรับผิดเป็นเงินจ านวนเท่าไหร่เป็นไปตามสัดส่วนของกรมบัญชีกลาง
ก าหนดไว้หรือไม ่

  ๒. มหาวิทยาลัยควรแถลงข้อเท็จเกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิดทางแพ่งของจ าเลยแต่ละคนเข้าไปใน
คดีอาญาเพ่ือให้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
   

 มติที่ประชุม รับทราบ และหากส านักงานกฎหมายและนิติการมีผลความคืบหน้า
เกี่ยวกับคดีดังกล่าวเป็นประการใดมอบให้ส านักงานกฎหมายและนิติการด าเนินการรายงานให้ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ 

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  และมอบฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ของคณะ ส านัก และ
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นประจ าทุกสองเดือน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัย 

  และโครงการบริการวิชาการ  พ.ศ. .... 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

ตามที่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ....  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
 

มอบส านัก... 
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 มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              เรื่อง 
การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก                        
พ.ศ. .... ดังนี้ 

1. แก้ไขชื่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ เป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. .... และตัดค าว่า “หน่วยงานภายนอก” ออกจาก (ร่าง) ข้อบังคับฯ 
ทั้งหมด เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนครอบคลุมผู้ให้การสนับสนุนทุกประเภท ทั้งประเภทบุคคล
และประเภทหน่วยงาน 

2. เพ่ิมค าจ ากัดความของ “ก.บ.ว.” ซึ่งเป็นค าย่อของ “คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งได้มีการกล่าวถึงใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ แต่ยังมิได้มีการให้ค าจ ากัดความไว้ 

3. แก้ไขค าจ ากัดความของค าว่า “การบริการวิชาการ” หมายความว่า “โครงการหรือกิจกรรมที่
ด าเนินการในรูปแบบใด ๆ ซึ่งเป็นการน าความรู้ทางวิชาการ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ 
ให้บริการ หรือให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน สังคม กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน หรือกลุ่มองค์กร
ต่างๆ” เพ่ือเพ่ิมรูปแบบการบริการวิชาการในการให้ค าปรึกษา รวมทั้งเพ่ิมกลุ่มบุคคลผู้รับบริการวิชาการให้มีความ
ครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น 

4. แก้ไขค าจ ากัดความของค าว่า “เงินสนับสนุน” หมายความว่า “เงินหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลภายนอก กลุ่มบุคคลภายนอก รวมถึงนิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมหรือโครงการตามเจตนารมณ์ของผู้สนับสนุน โดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย” เพ่ือเพ่ิมบุคคลที่อาจเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนให้มีความครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น เช่น กรณีห้าง
หุ้นส่วนสามัญ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ท า Start up 

5. แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 13 วรรคแรก เป็น “เม่ือมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนโดยผ่าน
กองคลังแล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือประธาน ก.บ.ว. แล้วแต่กรณี แจ้งกองคลังเพื่อน าเงินสนับสนุนนั้นฝากไว้กับ
ธนาคาร โดยระบุชื่อบัญชีให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อโครงการหรือตามที่ผู้สนับสนุนก าหนด” เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการบริหารด้านการเงินให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ป้องกันการทุจริต 

6. แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 21 เป็น “หลังจากการด าเนินโครงการเสร็จสิ้น หากมีเงินเหลือจ่าย
จากการด าเนินโครงการ และผู้สนับสนุนมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” เนื่องจาก
เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้อง
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีพระราชบัญญัติวินัย
การคลังฯ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้แล้ว จึงไม่ควรก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
สั่งการในเรื่องการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่ส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการและ
ขัดต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้ 

7. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) เพ่ือมาท าหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ซ่ึงอาจท าให้
การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า และอาจลดโอกาสในการแข่งขันใน
การรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

 

และที่ประชุม มีมติมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัย
และโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .... ใหม่ และเมื่อด าเนินการแก้ไข 

เสร็จเรียบร้อย... 
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เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายโกเมท  
ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ส าหรับผลการพิจารณา
ทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) นั้น 
ให้น ามาหารือกับนางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วย ก่อนน าเสนอที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ในการนี้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และตามมติที่ประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. ได้แก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ข้อ 1 – 6 เรียบร้อยแล้ว 
2. ได้มีการหารือและทบทวนในประเด็นการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) และเห็นควรให้คงการตั้ง ก.บ.ว. ไว้ แต่มิได้ให้มีหน้าที่ในการการกลั่นกรอง
โครงการวิจัย หรือบริการวิชาการ เนื่องจากอาจท าให้การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีความล่าช้าได้ เพียงแต่ให้มีท าหน้าที่และอ านาจในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดจน
ท าหน้าที่ติดตาม ก ากับดูแลเกี่ยวกับการเงินการคลังของโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามท่ีหน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณก าหนด 

ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ ของ ก .บ.ว. ลงจากร่างเดิม ที่เคยเสนอเมื่อคราวประชุมครั้งที่              
๖/๒๕๖๕ โดยตัดอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโครงการออกไป คงเหลืออ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ก.บ.ว. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเมินแผนการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนแล้ว 

ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่ออธิการบดี  
(๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของผู้สนับสนุน  

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
(3) ติดตามและก ากับดูแลเกี่ยวกับการเงินการคลังของโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่งและแนวปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
(๔) ประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย                  

เพ่ือเสนอแนะนโยบายการพัฒนางานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานชุดหนึ่งหรือหลายชุดเพ่ือท าการใดๆ แทนได้ 
(๖) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

การคงให้มี ก.บ.ว. อยู่ก็เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเป็นการบูรณาการหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และกรรมการบริหารงานบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมเข้าด้วยกันด้วย 

 หลังจากปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดส่งให้นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตรวจสอบพร้อมทั้งได้หารือกับนางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา
แล้วด้วย 

 

จึงเสนอ… 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. .... 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการภายใต้

ข้อบังคับดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จ านวนหนึ่งสนับสนุนกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหากมีการจัดตั้งในอนาคต เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทางการวิจัย 
อีกท้ังเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิจัย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในแข่งขันในการเสนอขอรับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกในอนาคต 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

       4.1.1.1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
   (30 มิถุนายน 2565) 

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ส านัก
งบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 744,034,500 บาท และส านักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรในส่วนที่เหลือ จ านวน 148,514,500 บาท 
ก่อนสิ้นไตรมาสที่ 3 รวมเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 744,034,500 บาท มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 
2565)  ดังนี้ 
  ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีผลการเบิกจ่าย 558,167,976.20 บาท จากงบประมาณได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.02 เกินเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 3.02 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 72.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

งบรายจ่าย... 
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- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 594,057,100 บาท เบิกจ่าย 452,318,636.45 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 76.14 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 2.86 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 79) 
    - รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 149,977,400 บาท เบิกจ่าย 105,849,339.75          
คิดเป็นร้อยละ 70.58 เกินเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 24.58 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 46.00)  

แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

 

 
โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพรวม… 

งบรายจ่าย  ได้รับจัดสรรงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลอื
ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ
เป้าหมายที่

ก าหนด

ก. รายจ่ายประจ า 594,057,100.00      452,318,636.45     141,738,463.55    76.14 79.00

  งบบุคลากร 238,742,800.00      185,983,892.81     52,758,907.19       77.90

  งบด าเนินงาน 10,528,800.00        3,960,851.74         6,567,948.26         37.62

  งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00      262,373,891.90     82,411,608.10       76.10

ข. รายจ่ายลงทนุ 149,977,400.00      105,849,339.75    44,128,060.25       70.58 46.00

รวม 744,034,500.00      558,167,976.20    185,866,523.80     75.02 72.00

149,977,400.00 

594,057,100.00 

744,034,500.00

105,849,339.75 

452,318,636.45 

558,167,976.20 

ร้อยละ 70.58

ร้อยละ  76.14

ร้อยละ 75.02

รายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจ า

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร



23 
 

 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย  คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 72 มี 8 หน่วยงาน คณะที่มีผลการ
เบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 72  มี 2 หน่วยงาน  ซึ่งตามแผนการเบิกจ่ายที่คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ได้จัดท าไว้ร้อยละ 72.39   
โดยมีผลการเบิกจ่ายแยกตามคณะ/ส านัก/วิทยาลัย ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะศิลปศาสตร์ 100.00 
2 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 100.00 
3 ส านักวิทยบริการ 100.00 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 92.34 
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 82.95 
6 คณะเภสัชศาสตร์ 79.44 
7 ส านักงานอธิการบดี 75.35 
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 75.00 
9 คณะวิทยาศาสตร์ 53.56 

10 คณะเกษตรศาสตร์ 30.57 

รวม 75.02 
 

 รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน  เป้าหมายการเบิกจ่าย             
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 79 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 79  มี 5 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่าย
ต่ ากว่าร้อยละ 79 มี 5 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

    หมายเหตุ  ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้คณะ/หน่วยงานเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1…. 

ที่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ
1 คณะศิลปศาสตร์ 100.00          

2 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 100.00          

3 ส านักวิทยบริการ 100.00          

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 87.49            

5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 82.96            

6 คณะเภสัชศาสตร์ 77.37            

7 ส านักงานอธิการบดี 75.91            

8 คณะพยาบาลศาสตร์ 75.00            

9 คณะวิทยาศาสตร์ 72.99            

10 คณะเกษตรศาสตร์ 66.79            

70.58รวม

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 72 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 79 



24 
 

                    กลุ่มที่ 1  ส านักงบประมาณอนุมัติเงินประจ างวดมาในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 (ปลายเดือนมิถุนายน 
2565) ดังนี้ 

1. คณะเภสัชศาสตร์   ค่าเช่าทรัพย์สิน งบประมาณจ านวน 144,000 บาท คณะจะ 
ด าเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 

2. ส านักงานอธิการบดี แผนงานบุคลากรภาครัฐในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  
งบประมาณจ านวน 71,199,500 บาท มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4  

๓. คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิมใหม่ งบประมาณจ านวน  
1,834,000 บาท คณะจะด าเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 
  กลุ่มที่ 2  คณะ/หน่วยงาน อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

1. คณะเกษตรศาสตร์  เนื่องจากโครงการพัฒนานักศึกษาและก าลังคนสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative entrepreneur) ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน (functional food) 
และ อาหารเป็นยา (nutraceutical) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณจ านวน 454,000 บาท 
คณะได้ยืมเงินรายได้ของคณะด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งขณะนี้คณะอยู่ระหว่ างส่งใช้ใบส าคัญรับเงินเพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป  

2. คณะวิทยาศาสตร์  อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

  รายจ่ายลงทุน  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 46 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย             
สูงกว่าร้อยละ 46  มี 4 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 46 มี 2 หน่วยงาน  ดังนี้  
 

 
  หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด เนื่องจากมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากผู้เสนอราคา
ขาดคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ท าให้การลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดส่งผลให้การเบิกจ่าย
ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
        จากการตรวจสอบในระบบ  GFMIS ณ ไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2565) รายจ่ายลงทุน 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ  จ านวน 118 รายการ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
จ านวน 113 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 รายการ  
     ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยคงเหลือรายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 
จ านวน 2 รายการ (จาก 5 รายการ) วงเงิน 3,705,000 บาท  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 

กลุ่มที่ 1… 

รายจ่ายลงทุน
ท่ี คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 95.96            

2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 82.95            

3 คณะเภสัชศาสตร์ 79.77            

4 ส านักงานอธิการบดี 63.55            

5 คณะวิทยาศาสตร์ 42.53            

6 คณะเกษตรศาสตร์ 25.35            

70.58รวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 46 
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 กลุ่มที่  1  ได้รับอนุมัติจัดสรรตั้ งแต่ต้นปีงบประมาณ ยังไม่ลงนามในสัญญา 1 รายการ             
วงเงิน 1,705,000 บาท โดยมีสถานการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสด ุ คาดว่าจะลง
นามในสัญญา 

1 ปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่
พร้อมกรงเลี้ยง ระบบท า
ความเย็นแบบเยื่อ
กระดาษ 1 รายการ      
(คณะเกษตรศาสตร์) 

1,705,000      ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คร้ังที่ 1 มีผู้มาเสนอราคา 
จ านวน 2 ราย แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้ง 
2 ราย ดั งนั้น  จึ งยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้ า งและ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่  2 และขณะนี้อยู่
ระหว่างรอลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างจะมาลงนาม
ในวันที่ 25 ก.ค. 2565 

 จากการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ณ 
ปัจจุบนั คณะ
ได้ลงนามแลว้
เมื่อวันที่ 25 
ก.ค. 2565 

 กลุ่มที่ 2  เป็นรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปส านักงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากส านัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 2,000,000 บาท  โดยมี
สถานการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสด ุ คาดว่าจะลง
นามในสัญญา 

1 เครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอย 
1 เคร่ือง  
(คณะเภสัชศาสตร์) 

2,000,000      ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 มีผู้มาเสนอราคา 
จ านวน 2 ราย แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้ง 2 
ราย ดังนั้น จึงยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง คร้ังที่ 2 โดยในขั้นตอน 
(ร่าง) ประกาศเชิญชวน คณะไดม้ีการเผยแพร่ ร่าง
ประกาศเชิญชวน เปน็จ านวน 3 คร้ัง เนื่องจากมีผู้
วิจารณ์ 2 ครั้ง ในครั้งที่ 3 ไม่มผีู้วิจารณ์ ดังนั้น คณะจึง
ได้ประกาศเชญิชวน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 
1 ก.ค. 2565 มีผู้มาเสนอราคา 2 ราย แต่ไม่เปน็ไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ท าให้คณะประกาศเชิญชวนเป็น
คร้ังที่ 2 มีผู้มาเสนอราคา 2 ราย เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดทั้ง 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ
ประกาศประกวดราคา ครบก าหนดวันที่ 16 ส.ค. 
2565 โดยก าหนดผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 
  - ก าหนดการพิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ วนัที่ 19 
ส.ค. 2565   
  - รออุทธรณ์ 7 วันท าการหลังจากประกาศผูช้นะ ครบ
ก าหนดวันที่ 30 ส.ค. 2565 
  - ก าหนดลงนามในสัญญาภายในวันที่ 8 ก.ย. 2565 

 ภายในวันที่ ๘
ก.ย.  2565 

   ส าหรับเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 รายการ 
วงเงิน 533,000 บาท อยู่ระหว่างส่งมอบของ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบของได้ตามสัญญา ขณะนี้             
งานพัสดุ กองคลัง อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดว่าจะลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 
2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

หน่วยงาน... 
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หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ส านักงานอธิการบดี 
(อุทยานวทิยาศาสตร์) 

1. เคร่ืองแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เคร่ือง  408,000  
2. เคร่ืองบด 1 เครื่อง 125,000  

 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่  3                         
(30 มิถุนายน 2565)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการด าเนินการทางพัสดุ  และจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุก
รายการภายในระยะเวลาที่รัฐบาลก าหนด  

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน 
     งบประมาณแผ่นดิน 

       ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2564  ระเบียบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการด าเนินงานและแนวทางการทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  ที่ประชุมที่
มีติ เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามท่ีคณะท างาน
ทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยน าเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ส าหรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ในอัตรา 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิ และสายสนับสนุน 1.5 เท่าของเงินเดือนข้าราชการแรก
บรรจุตามคุณวุฒิ รวมทั้งกรณีการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยบางกลุ่มประเภทด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2564  ทั้งนี้ ให้กันงบประมาณ จ านวน 0.1 เท่า มาสมทบกองทุนประกันสังคม อัตรา 750 บาท/คน/
เดือน กองทุนทดแทน อัตรา 40 บาท/คน/เดือน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในส่วนของ
นายจ้างเพื่อประโยชน์ด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการจะเป็น อัตรา 1.6 เท่าของเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิ และสายสนับสนุนจะเป็น อัตรา 1.๔ เท่า
ของเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิ   

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้ตรวจสอบข้อมูลและ 
งบประมาณ ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2565 ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง แนว
ทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 2566 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรเพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติมอบกองแผนงานจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาแนว
ทางการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อเป็นค่าจ้างพนักงาน 

มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1  คณะ/หน่วยงาน สมทบจ่ายตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายของแต่คณะ/
หน่วยงาน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  รูปแบบที่ 2  คณะ/หน่วยงาน สมทบจ่ายตามสัดส่วนของเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแหล่งงบประมาณในการจ้าง จากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน  และมอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดี
คณะบริหารศาสตร์ และผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมตรวจทานข้อมูล และพิจารณาแนวทาง
อ่ืนเพิ่มเติมก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

กองแผนงานได้เชิญคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์   
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  และผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่กองแผนงานค านวณแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามรูปแบบที่ 
1  และรูปแบบที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุณฑริก (เปลี่ยนเป็นห้องประชุมกอง
แผนงาน)  ที่ประชุมมีมติมอบกองแผนงานจัดท าแนวทางเพิ่มเติมเป็นรูปแบบที่ 3 โดยประมาณการงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะอัตราที่ได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 
 กองแผนงานเสนอระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 2566 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2565 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรูปแบบท่ี 3 คือ  สมทบงบประมาณเงินรายได้เพื่อเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจ านวน  7,484,353.59  บาท โดยสัดส่วนการสมทบดังกล่าว พิจารณา
จากอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
7/2564 เม่ือวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1...
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ตารางท่ี 1  รูปแบบที่ 3 ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะอัตราที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน   
               ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  เงินเดือน 65 
(6 เดือนแรก)

 เงินเดือน 65 
(6 เดือนหลัง)

 ประกันสังคม 
6 เดือนแรก ปี 

65

 ประกันสังคม 
6 เดือนหลัง ปี 

65

 กองทุนชดเชย 
6 เดือนแรก ปี 

65

 กองทุนชดเชย 
6 เดือนหลัง ปี 

65

 กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 

6 เดือนแรก ปี 
65

 กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 

6 เดือนหลัง ปี 
65

 รวม ร้อยละ สัดส่วนการสมทบ

1 คณะเกษตรศาสตร์     4,248,300     4,339,260          67,500          48,600            4,320            4,320        127,494        130,218     8,970,012.00               6.73     503,431.62
2 คณะนิติศาสตร์        694,560        711,720          11,250            8,100               720               720          20,844          21,354     1,469,268.00               1.10       82,460.98
3 คณะบริหารศาสตร์     4,697,820     4,785,480          71,250          51,300            4,560            4,560        140,976        143,622     9,899,568.00               7.42     555,601.88
4 คณะพยาบาลศาสตร์     1,554,540     1,584,900          26,250          18,900            1,680            1,680          46,656          47,568     3,282,174.00               2.46     184,208.25
5 คณะเภสัชศาสตร์     6,311,960     6,419,453          99,544          72,150            6,409            6,440        189,428        193,133  13,298,517.55               9.97     746,364.02
6 คณะรัฐศาสตร์     3,579,060     3,650,820          56,250          40,500            3,600            3,600        107,406        109,578     7,550,814.00               5.66     423,780.76
7 คณะวิทยาศาสตร์     9,169,020     9,364,320        138,750          99,900            8,880            8,880        275,172        281,028  19,345,950.00            14.51  1,085,769.23
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์     5,029,620     5,130,360          78,750          56,700            5,040            5,040        150,936        153,978  10,610,424.00               7.96     595,497.86
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์        834,780        847,860          15,000          10,800               960               960          25,056          25,452     1,760,868.00               1.32       98,826.69

10 คณะศิลปศาสตร์     9,839,700  10,020,060        161,250        116,100          10,320          10,320        295,314        300,708  20,753,772.00            15.56  1,164,781.62

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  14,377,500  14,676,300        272,250        197,100          17,440          17,520        431,496        440,496  30,430,102.00            22.82  1,707,854.53

12 ส านักงานอธิการบดี     2,557,233     2,568,240          63,750          45,900            4,080            4,080          77,226          78,348     5,398,856.90               4.05     303,004.64

13 ส านักวิทยบริการ        274,440        279,000            7,500            5,400               480               480            8,238            8,376        583,914.00               0.44       32,771.50

ผลรวมทัง้หมด  63,168,533  64,377,773     1,069,294        771,450          68,489          68,600     1,896,242     1,933,859     133,354,240          100.00  7,484,353.59
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อนึ่ง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 นั้น ส่งผลกระทบทั้งพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
พนักงานเงินรายได้ ดังนั้น กองแผนงานจึงได้ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ือการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ที่ก าหนดไว้ในการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  ในคราวแรก
อาจจะไมเ่พียงพอ จึงจัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ือน ามาสมทบ
การจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตารางท่ี ๒... 
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ตารางท่ี 2 ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

ที่ คณะ/วิทยาลยั/ส านัก  ประมาณการรายจา่ยเงินรายได้
ทีค่ณะ/หน่วยงานต้ังไว้

ในแผนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 2565 (ต้นปีงบประมาณ)

 รวมค่าใช้จา่ยบุคลากรเพ่ือจา้ง
พนักงานเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

 กรอบวงเงินประมาณการรายจา่ย
เงินรายได้ทีค่าดว่าจะคงเหลอืใน

ระบบ ubufmis

 สดัสว่นการสมทบ
(กรณีพนักงานเงิน

งบประมาณแผ่นดิน)

รวมจ านวนเงินทีต้่อง
สมทบเพ่ิม

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7)=(6)-(5)
1 คณะเกษตรศาสตร์                                  1,853,000.00                    1,082,839.56                       770,160.44                 503,431.62           266,728.82  ขอโอนงบประมาณ
2 คณะนิติศาสตร์                                  9,927,000.00                    9,634,680.00                       292,320.00                   82,460.98           209,859.02  ขอโอนงบประมาณ
3 คณะบริหารศาสตร์                                17,885,000.00                   16,050,650.00                     1,834,350.00                 555,601.88         1,278,748.12  ขอโอนงบประมาณ
4 คณะพยาบาลศาสตร์                                14,585,836.00                   13,926,136.00                       659,700.00                 184,208.25           475,491.75  ขอโอนงบประมาณ
5 คณะเภสชัศาสตร์                                  6,248,000.00                  6,129,794.00                      118,206.00               746,364.02 -       628,158.02  ขอใช้เงินรายได้

คงเหลอืสะสม จ านวน
 746,364.02 บาท

6 คณะรัฐศาสตร์                                  9,317,400.00                    8,039,226.06                     1,278,173.94                 423,780.76           854,393.17  ขอโอนงบประมาณ
7 คณะวิทยาศาสตร์                                10,738,000.00                 10,416,312.00                     321,688.00            1,085,769.23 -       764,081.23  ขอใช้เงินรายได้

คงเหลอืสะสม จ านวน 
1,085,769.23 บาท

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์                                  5,730,000.00                    5,773,436.00 -                       43,436.00                 595,497.86 -         638,933.86  ขอโอนงบประมาณ
9 คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
                                 4,893,140.00                    4,438,830.00                       454,310.00                   98,826.69           355,483.31  ขอโอนงบประมาณ

10 คณะศิลปศาสตร์                                10,583,000.00                10,565,064.00                       17,936.00             1,164,781.62 -     1,146,845.62  ขอใช้เงินรายได้
คงเหลอืสะสม จ านวน 
1,164,781.62 บาท



31 
 

ตารางท่ี 2 ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ คณะ/วิทยาลยั/ส านัก  ประมาณการรายจา่ยเงินรายได้
ทีค่ณะ/หน่วยงานต้ังไว้

ในแผนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 2565 (ต้นปีงบประมาณ)

 รวมค่าใช้จา่ยบุคลากรเพ่ือจา้ง
พนักงานเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

 กรอบวงเงินประมาณการรายจา่ย
เงินรายได้ทีค่าดว่าจะคงเหลอืใน

ระบบ ubufmis

 สดัสว่นการสมทบ
(กรณีพนักงานเงิน

งบประมาณแผ่นดิน)

รวมจ านวนเงินทีต้่อง
สมทบเพ่ิม

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7)=(6)-(5)
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข
                               20,302,100.00                   18,346,461.55                     1,955,638.45              1,707,854.53           247,783.93  ขอโอนงบประมาณ

12 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                                  2,305,200.00                    2,116,386.58                       188,813.42                             -                          -     - 
13 ส านักงานอธิการบดี                                26,816,600.00                   27,573,938.00 -                     757,338.00                 303,004.64 -     1,060,342.64  ขอโอนงบประมาณ
14 ส านักวิทยบริการ                                  2,894,200.00                    2,377,302.00                       516,898.00                   32,771.50           484,126.50  ขอโอนงบประมาณ
15 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์
                                 4,367,700.00                    3,203,592.00                     1,164,108.00                             -                          -     - 

ผลรวมทัง้หมด                              148,446,176.00              139,674,647.75                   8,771,528.25            7,484,353.59
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คณะ/หน่วยงานได้พิจารณาแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
คณะ/หน่วยงาน  และมีคณะ/หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอโอนงบประมาณเงินรายได้จากโครงการของ                
คณะ/หน่วยงาน มายังส านักงานอธิการบดี ในโครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้  ประกอบด้วย 10 คณะ/หน่วยงาน รวมงบประมาณ 4,487,438.72  บาท คือ คณะเกษตรศาสตร์         
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส านักงานอธิการบดี และส านักวิทยบริการ และ
คณะ/หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอใช้เงินรายได้ เหลือจ่ายสะสม ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายของ                               
คณะ/หน่วยงานเพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 คณะ/หน่วยงาน รวมงบประมาณ  2,996,914.87 บาท  คือ คณะเภสัช
ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์ กองแผนงานจึงแจ้งคณะ/หน่วยงานให้ด าเนินการตามความประสงค์ 
โดยคณะ/หน่วยงานที่ขอโอนงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ได้ท าบันทึกข้อความมายังกองแผนงานแล้ว
และอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังส านักงานอธิการบดี  
ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  ได้ท าบันทึกข้อความมายังกองแผนงานแล้วมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะเภสัชศาสตร์  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัยเพื่อตั้งแผน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน 746,364.02 บาท เพ่ือสมทบ
เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
7/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565  เนื่องจากประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เพียงพอรองรับการตั้งแผนการใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติม  โดยตั้งเพ่ิมใน
โครงการเงินสมทบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และโอนไป
ยังส านักงานอธิการบดี  ในโครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ จ านวน 746,364.02 บาท  

2. คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัยเพ่ือตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน 1,085,769.23 บาท เพ่ือสมทบเป็น
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2565  เนื่องจากประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไม่เพียงพอรองรับการตั้งแผนการใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติม โดยตั้งเพ่ิมในโครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และโอนไปยังส านักงานอธิการบดี ในโครงการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จ านวน 1,085,769.23 บาท  

๓.  คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัยเพื่อตั้งแผน    
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน 1,164 ,781 .62 บาท                 
เพ่ือสมทบเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ                                   
พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565  เนื่ องจากประมาณการรายรับเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่เพียงพอรองรับการตั้งแผนการใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติม โดยตั้งเพ่ิม
ในโครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และโอนไปยัง
ส านักงานอธิการบดี  ในโครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
จ านวน 1,164,781.62 บาท  

ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/3436 ลงวันที่ 11  
กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายงานข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของคณะ/ส านัก/วิทยาลัย ณ 30 มิถุนายน 2565              
มียอดเงินรับฝาก-คณะเภสัชศาสตร์ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน จ านวน 111,537,393.54 บาท        
มียอดเงินรับฝาก-คณะวิทยาศาสตร์ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน จ านวน 55,182,516.44 บาท  
และมียอดเงินรับฝาก-คณะศิลปศาสตร์ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน จ านวน 139 ,140,218.19 
บาท  เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4 ซึ่งงบประมาณของ  คณะ/หน่วยงานดังกล่าว มีเพียงพอต่อการขอ
อนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์ รวมงบประมาณ  
2,996,914.87  บาท 
   ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี                                        
คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 746,364.02  บาท  คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 1,085,769.23 บาท และ                       
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1,164,781.62 บาท เพื่อสมทบเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ือตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 746,364.02 บาท  
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1,085,769.23 บาท และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1,164,781.62 บาท รวมเป็น
งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 2,996,914.87  บาท 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะจ านวนเงินที่ต้องสมทบเพิ่ม ดังนี้  คณะเภสัชศาสตร์                                             
จ านวน ๖๒๘,๑๕๘.02 บาท คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 76๔,๐๘๑ .23 บาท และคณะศิลปศาสตร์                                                       
จ านวน 1,14๖,8๔๕.62 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 2,539,084.87 บาท 
 

  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
       ๔.๑.๒.๑  การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  
        (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะบริหารศาสตร์  
        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ คณะ
บริหารศาสตร์ ได้เสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 
ความละเอียดทราบแล้วนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอบทสรุปการเปิดหลักสูตรใหม่ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติบรรจุและก าหนดในแผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) รายละเอียดดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะบริหารศาสตร์ 
 
 
 

1.1.1 ข้อมูล... 
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 1.1.1 ข้อมูลเหตุผลจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
                   -ระดับปริญญาตรี 
                    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่             
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้อยู่ระหว่างการจัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือสามารถ
ตอบสนองตลาดแรงงาน แนวคิดหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์และอีก 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ และกลไกสนับสนุน  
โดยสาระส าคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมโครงข่ายเชื่ อมโยงภายในประเทศสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรม การเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค 
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการสาขา            
โลจิสติกส์ อีกทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้กล่าวถึงสาระหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
โดยในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดท าข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยมีสาขา
อาชีพโลจิสติกส์ เป็น 1 ใน 8 สาขาอาชีพ ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมากข้ึน นักศึกษาจึงต้อง
เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะการท างาน  
                  - ระดับปริญญาโท 

                ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ได้พัฒนา
หลักสูตรใหม่ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคน เน้นวิจัย             
และนวัตกรรม ในเรื่อง “อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์” อีกท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน โดยสาระส าคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ จังหวัด
อุบลราชธานีเป็นหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประตูการค้าที่ส าคัญ
ระหว่าง ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนกลาง ในปี 2566 ได้ก าหนดสร้างสะพาน
มิตรภาพลาว-ไทยแห่งที่ 6 เชื่อมระหว่าง แขวงสาละวันและจังหวัดอุบลราชธานี สามารถช่วยยกระดับการค้าและการ
ลงทุนชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศทันทีที่ก่อสร้างเสร็จสิ้น จึงเห็นถึงความต้ องการก าลังคน 
ในการขับเคลื่อนการขนส่งระหว่างภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นอกจากนี้ โลจิสติกส์เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมในอนาคต S Curve และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-
2567 ดังนั้น จากที่กล่าวข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ได้บูรณาการ
ร่วมกันด้านองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติ เพ่ือรองรับยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ให้มี
ความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านการจัดการทางวิศวกรรม ด้านการค้าระหว่างประเทศและ
เทคโนโลยี จนเกิดกระบวนการด าเนินงานการจัดการการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานี้  

เหมาะส าหรับ… 



35 
 

เหมาะส าหรับผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจใน
อาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือขยายการท าธุรกิจใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีทักษะ
ความรู้ใหม่ ๆ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน   

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการ
ไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้าบริหาร
ตันทุน การขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งานจนถึงมือผู้บริโภค สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งให้ผู้ศึกษา
ได้รับความรู้ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน คณะบริหารศาสตร์และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีความร่วมมือด้าน
อาจารย์ผู้สอนและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโ ซ่อุปทาน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของภาคทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
ดังกล่าวในบริบทธุรกิจโลจิสติกส์ที่พร้อมท าหน้าที่ในบทบาทการติดต่อประสานงาน การจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนการ
วิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตลอดจนได้รับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการที่ร่วมการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โงวฮก จ ากัด  

 1.1.2 ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ระดับปริญญาตรี  
                         ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรใหม่ คณะบริหารศาสตร์ รวม
ทั้งสิ้น 227 คนจาก 17 จังหวัด จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 220 คน 
(ร้อยละ 96.9) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 5 คน (ร้อยละ 2.2) นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.44) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 คน 
(ร้อยละ 0.44) พบว่าหลักสูตรที่ต้องการให้คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดมากที่สุด 6 อันดับแรก 
ได้แก่  
                   1) หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 59 คน ร้อยละ 25.9 
                   2) หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 31 คน ร้อยละ 13.6 
                   3) หลักสูตรการจัดการธุรกิจและภาษา 30 คน ร้อยละ 13.2 
                         4) หลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 18 คน ร้อยละ 7.9  
                  5) หลักสูตรการจัดการการบิน 16 คน ร้อยละ 7.0  
                         6) หลักสูตรธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 15 คน ร้อยละ 6.6 
 

                และจากส ารวจนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 จ านวน 30 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มี 2 วิชาเอกคือ 1) วิชาเอกการค้าและการตลาดระหว่าง
ประเทศ และ 2) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ พบว่านักศึกษาตั้งใจจะเลือกวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์                         
จ านวน 20 คน หรือร้อยละ 67 
                โดยลักษณะของสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สนใจ ได้แก่ เป็นหลักสูตรที่จบแล้วมีงานรองรับ ร้อยละ 16.8 
เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการศึกษาดูงานจากสถานปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 14.6 เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ 11.5 เป็นหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในอนาคตได้ ร้อยละ 11.5 เป็น 
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หลักสูตรที่มีทักษะเฉพาะด้าน และเป็นที่ต้องการของตลาด ร้อยละ 11.2 เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง ร้อยละ 10.4 เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการฝึกงานในบริษัทระหว่างประเทศ ร้อยละ 9.2 เป็นหลักสูตร
มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ร้อยละ 9.1 และเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละ 5.5  

      ผลการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลทั่วไปมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 213 คน ซึ่งแบ่งเป็น
เพศชาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 เพศหญิง 168 คน คิดเป็น ร้อยละ 78.9 จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 9 คน (ร้อยละ 4.2) และ
อ่ืน ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ข้อมูลความต้องการของผู้เรียน ความสนใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในระดับปริญญาตรี พบว่า มีผู้สนใจ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.9 และไม่สนใจ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 เหตุผลที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พบว่า เหตุผลอันดับหนึ่งคือ เชื่อมั่นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน คิดเป็นร้อยละ 
81.4 รองลงมาคือ มีแหล่งงานรองรับ คิดเป็นร้อยละ 53.8 คณาจารย์/บุคลากรมีคุณภาพน่าเชื่อถือ คิดเป็นร้อยละ 
49.5 ความถนัด ความชอบ คิดเป็นร้อยละ 47.1 ใกล้บ้าน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีโอกาสจบการศึกษาสูง คิดเป็นร้อย
ละ 30 เห็นว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 23.3 ค่าใช้จ่ายไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 16.7 เป็นความต้องการ
ผู้ปกครอง 7.6 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  2 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เหตุผลที่สนใจศึกษาต่อสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุทาน 

                ลักษณะของสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สนใจ พบว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการศึกษาดูงานจากสถาน
ปฏิบัติงานจริง คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือเป็นหลักสูตรที่จบแล้วมีงานรองรับ คิดเป็นร้อยละ 79.9 เป็นหลักสูตรที่
เน้นภาคทฤษฎีและปฎิบัติ คิดเป็นร้อยละ 62.6 หลักสูตรที่เปิดสอนได้จัดให้ฝึกงานในบริษัทระหว่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 62.1 มีทักษะเฉพาะด้าน และเป็นที่ต้องการของตลาด คิดเป็นร้อยละ 60.7 มีอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ 

จริงมาสอน... 



37 
 

จริงมาสอน คิดเป็นร้อยละ 58.9 หลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.9 และ
หลักสูตรที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 45.8 ตามล าดับ 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะของสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สนใจ 

                ผลส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของปี 2563 - 2564 พบว่านักเรียน มีความ
ต้องการ ที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ิมขึ้น โดยลักษณะของหลักสูตรที่สนใจ คือ
หลักสูตรที่จัดให้มีการศึกษาดูงานจากสถานปฏิบัติงานจริง มีงานรองรับและเน้นทฤษฎีควบคู่กับภาคปฎับัติ จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในภาคการค้าชายแดนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

- ระดับปริญญาโท  
               ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีดังนี้ 
           1) ผลการส ารวจนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาโลจิสติกส์ ภายในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องในระดับปริญญาตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ เพียงสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากจ านวน 49 คน พบว่า นักศึกษามีความสนใจในการเรี ยน ร้อยละ 79 โดยมี
วิชาเอกนักศึกษาสนใจมากที่สุด คือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือการค้าและ
การตลาดระหว่างประเทศ ร้อยละ 32.7 และการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์   ร้อยละ 26.5 มีเหตุผลในการเลือก       
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสได้ค่าตอบแทนสูง ร้อยละ 57 นอกจากนี้ลักษณะสาขาที่นักศึกษาสนใจ หลักสูตรที่จบ
แล้วมีงานรองรับ ร้อยละ 65 
           2) ผลการส ารวจพนักงานผู้มีงานท าในสายงานด้านโลจิสติกส์ ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา จากจ านวน 102 คน พบว่า สนใจ ร้อยละ 84.3 ไม่สนใจ ร้อยละ 15.7 โดยมีวิชาเอกนักศึกษาสนใจ
มากที่สุด คือ การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ ร้อยละ 40.2  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร้อยละ 40.8 
รองลงมาคือ ร้อยละ 32.4 และการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ ร้อยละ 27.5 มีเหตุผลในการเลือก เมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วมีโอกาสได้ค่าตอบแทนสูง ร้อยละ 63.7 รองลงมาคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสทางอาชีพใน 
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ต่างประเทศสูง พนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.1  มีความสนใจศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 62.7 หลักสูตรระยะสั้น ร้อยละ 28.4  
           3) จากการจัดล าดับวิชาที่สนใจ จาก 12 วิชา ผลพบว่ามีผู้สนใจในวิชาการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือการตลาดระหว่างประเทศ และสมาร์ทโลจิสติสก์ โดยแสดงล าดับดังนี้ 
    (1) การขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Transportation logistic) 
    (2) การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)  
    (3) สมาร์ทโลจิสติกส์ (Smart Logistics) 
    (4) การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  
                     (Entrepreneurship for International Trade and Marketing) 
    (5) การจัดการการน าเข้าและส่งออก (Import and Export Management) 
    (6) โครงข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transportation and Distribution Network) 
    (7) การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable in Supply Chain Management) 
    (8) การตัดสินใจทางธุรกิจอิงเทคนิคเหมืองข้อมูล 
                     (Business Decisions Making Based on Data Mining Techniques) 
    (9) โลจิสติกส์แบบลีนและการปรับปรุงผลิตภาพ (Lean Logistics and Productivity Improvement) 
    (10) การจัดการคุณภาพโดยรวมทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
                        (Total Quality Management in Logistic and Supply Chain) 
    (11) การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management) 

 

       1.1.3 การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง          

      - ระดับปริญญาตรี    
                 ข้อมูลจากกลุ่มงานส่งเสริมกิจการสนับสนุน กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่าร่วมกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าจากพ้ืนฐานความรู้ด้านการขนส่งและการค้า
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เมื่อเทียบเคียงลักษณะงานกับหลักสูตรการศึกษาเชิงทฤษฎีของสถาบันการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ด้านการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบมากที่สุด ดังนั้น จึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี  ดังนี้  

       ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554-2561 โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 66 แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 
จ านวน 43 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 23 แห่ง มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 
2561 ทั้งสิ้น 27,337 ราย 
                 ทั้งนี้ โลจิสติกส์เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการโดยเป็นการบูรณาการ ระหว่าง
สาขาวิชาการจัดการกับบางส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมขนส่ง เพราะฉะนั้นในสายงานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจะอยู่ภายใต้คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวเนื่อง (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ) ได้ให้ความเห็นว่ามีความต้องการบัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และมี
ความสามารถในภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และมีความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ 
เป็นผลท าให้ในสถิติ 5 ปีที่ผ่านมา นักศึกษามีงานท ามากกว่าร้อยละ 90 ในสายงานโลจิสติกส์ 

ผู้ส าเร็จ… 
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       ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท  ตั้งแต่            
ปี พ.ศ. 2554 - 2561 โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 21 แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล จ านวน 12 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 9 แห่ง มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี                 
พ.ศ. 2554 - 2561 ทั้งสิ้น 2,415 ราย และพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนโลจิสติกส์ใน
ระดับปริญญาโท ในขณะที่ยอดความต้องการพัฒนาบุคคลกรในด้านนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) เป็นอาชีพที่มีความต้องการมากขึ้นเพราะต้องการแรงงานมีฝีมือมาช่วยจัดการเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงมองเห็น
โอกาสในการเปิดหลักสูตรเพ่ือสอดรับทิศทางตลาดแรงและความต้องการในขณะนี้ 
                 ส าหรับภาพรวมทิศทางตลาดแรงงานปี 2564 มีความสอดคล้องกัน 8 ใน 10 สายงาน แต่ลดลงมา
จากปีที่แล้วร้อยละ 10 เนื่องจากตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะชะลอตัวท าให้บางสายงานมีความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นสวนกระแสกับภาวะการณ์ปัจจุบัน บางสายงานความต้องการลดลงถึงคงที่จากผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและโควิด-19 จึงยังไม่มีการขยายโครงสร้าง โดยจาก ผลส ารวจจากกลุ่มลูกค้าของ                       
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย 10 อันดับสายงานที่ตลาดงานต้องการ (หมายถึงอุปสงค์ความต้องการแรงงานของ
บริษัทในภาพรวมที่ต้องการรับสมัครพนักงานเข้าท างาน) มีดังนี้ อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด ร้อยละ 23.10  
อันดับ 2 สายงานบัญชีและการเงิน ร้อยละ 9.58 อันดับ 3 สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ ร้อยละ 9.50 อันดับ 4 
สายงานวิศวกร ร้อยละ 8.52 อันดับ 5 สายงานไอที ร้อยละ 7.78 อันดับ 6 งานระยะสั้นต่างๆ ร้อยละ 6.96 อันดับ 
7 สายงานธุรการ ร้อยละ 6.80 อันดับ 8 สายงานบริการลูกค้า ร้อยละ 5.32 อันดับ 9 สายงานการผลิต ร้อยละ 
5.24 และอันดับ 10 สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ร้อยละ 3.28 
                 สายงานที่แรงงานต้องการ (หมายถึงอุปทานด้านแรงงานนั่นหมายความว่าแรงงานที่มีความ
ต้องการท างาน เช่น มีปริมาณนักศึกษาจบด้านโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 5.51 เป็นต้น) มีดังนี้ อันดับ 1 สายงาน
ขายและการตลาด ร้อยละ 29.70 อันดับ 2 สายงานวิศวกร ร้อยละ 15.23 อันดับ 3 สายงานบริการลูกค้า ร้อยละ 
13.43 อันดับ 4 สายงานธุรการ ร้อยละ 7.40 อันดับ 5 สายงานทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 7.37 อันดับ 6 สายงานไอ
ที ร้อยละ 5.9 อันดับ 7 สายงานบัญชีและการเงิน ร้อยละ 5.66 อันดับ 8 สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ ร้อยละ 
5.51 อันดับ 9 งานระดับผู้บริหาร ร้อยละ  3.51 และอันดับ 10 สายงานการผลิต ร้อยละ 2.28 

       ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตลาดงานและแรงงานยังมีความสอดคล้องในสัดส่วนความต้องการของตลาดกับ
แรงงาน อีกทั้ง ผลส ารวจยังชี้ให้เห็นว่าสายงานขนส่งและโลจิสติกส์มีอัตราการเติบโตสูงสุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่
ร้อยละ 4.83 ตามทิศทางธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ค้าขายออนไลน์ และธุรกิจเดลิเวอรี่ ทางด้านงานขายและการตลาดขึ้น
อันดับ 1 มา 5 ปีต่อเนื่องกันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการเติบโตทางธุรกิจให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เป็น
ตัวกลางในการน าเสนอสินค้าและบริการ โดยเฉพาะสินค้าความงามและสินค้าท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่วนการตลาด
เข้ามาวางกลยุทธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สู่การน าเสนอการสื่อสารเกี่ยวกับ  ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการโปรโมชั่นและ
กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 

 1.1.4 การจัดการเรียนการสอน 
  ในการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน               
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
 ระดับปริญญาโท 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน               
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  

โครงสร้าง… 
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1๓3 หน่วยกิต 

           หมวดวิชา   หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา        15 หน่วยกิต 
         1) ภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
         2) ภาษาต่างประเทศ    12 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                3 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและการจัดการ   
 3 หน่วยกิต 

    1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                   จ านวน 33 หน่วยกิต 
         2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ฝึกงาน สหกิจ หน่วยกิต 

7 7 
   2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

   1) แผน ก  แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   2) แผน ข             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

โครงสร้าง / หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 

     1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
     1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

  
จ านวน 18* หน่วยกิต  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
จ านวน 18 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต - 
3. หมวดค้นคว้าอิสระ - จ านวน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิต 

1.1.5 แผนการ… 
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1.1.5 แผนการรับนักศึกษา 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวนรับ ๗0 คน 

รายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับชั้นปี 

 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

ชั้นปีที่ 1 70 70 70 70 70 

ชั้นปีที่ 2 - 70 70 70 70 

ชั้นปีที่ 3 - - 70 70 70 

ชั้นปีที่ 4 - - - 70 70 

รวมจ านวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 70 70 

 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวนรับ         
30 คน รายละเอียดดังนี้ 

 

 

ระดับชั้นปี 

 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

ปีที่ 1 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 

ปีที่ 2 - - 5 25 5 25 5 25 5 25 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

5 25 10 50 10 50 10 50 10 50 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 5 25 5 25 5 25 5 25 
 

 1.1.6 ความคุ้มทุนหรือความคุ้มค่าของหลักสูตร 
          ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณในคณะบริหารศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

                 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รายละเอียด
ดังนี้     

  1.1) ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียด... 
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รายละเอียดรายรับ 

 

ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(17,500 บาท x 2 ภาค 
x 70 คน) 

2,450,000 4,900,000 7,350,000 9,800,000 9,800,000 34,300,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เช่น เงินเดือนอาจารย ์

1,609,920 1,674,316 1,741,289 1,810,941 1,883,378 8,719,846 

รวมรายรับ 4,059,920 6,574,316 9,091,289 11,610,941 11,683,378 43,019,846 

หัก ค่าธรรมเนียมให้
มหาวิทยาลยั 

1,050,400 2,100,800 3,151,200 4,201,600 4,201,600 14,705,600 

รวมรายรับสุทธิ 3,009,520 4,473,516 5,940,089 7,409,341 7,481,778 28,314,246 

           

 หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 34,300,000
บาท และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 28,314,246บาท 

     

     1.2) ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 

 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  

1. เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน  

1,609,920 1,674,316 1,741,289 1,810,941 1,883,378 8,719,846 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่น 
ๆ ในหลักสตูร  

2,134,978 2,448,445 2,708,171 2,955,021 2,955,021 13,201,637 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  

(ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสตูร)  

225,147 339,074 446,946 549,596 549,596 2,110,359 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

 316,251   625,623   928,676   1,225,908   1,225,908   316,251  

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

รวม  4,326,296 5,127,458 5,865,082 6,581,466 6,653,903 28,554,205 

หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 418,440 435,178 452,585 470,688 489,516 2,266,407 
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หมวดเงิน 

 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

รายจ่ายสุทธิ 3,907,856 4,692,280 5,412,497 6,110,778 6,164,387 26,287,798 

รายจ่ายต่อปี 984,245 1,187,908 1,370,519 1,551,219 1,560,676 6,654,567 

จ านวนนักศึกษา   70 140 210 280 280 - 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  

12,303 14,849 17,131 19,390 19,508 เฉลี่ย 
16,636 

 

หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 16,636 บาทต่อปี   

             1.3) ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร  

        รายละเอียด 

 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

รายจ่ายสุทธิ   3,907,856 4,692,280 5,412,497 6,110,778 6,164,387 26,287,798 

รายได้จากค่าธรรมเนียม 
(ต่อคน)  

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - 

หัก ต้นทุนผันแปร  

(ค่าใช้จ่ายที่หักให้
มหาวิทยาลยั)  

13,130 13,130 13,130 13,130 13,130 - 

ก าไรส่วนเกิน 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870 - 

จุดคุ้มทุน 4 ช้ันป ี 180 217 251 284 285 ค่าเฉลี่ย 243 

จุดคุ้มทุนต่อช้ันปี (คน) 45 54 63 71 71 ค่าเฉลี่ย 61 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรายรับจากค่าลงทะเบียน
อัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี คิดเป็นเงิน 140,000 บาทต่อคน และมีค่าใช้จ่ายในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 16,636 บาทต่อคน แสดงว่า หลักสูตรนี้มีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษา
เข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 61 คน ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมถึงจ านวนนักศึกษาที่อาจจะตกออกและหลักสูตร มี
งบประมาณเพียงพอในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงขอรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 70 คน  

  จากการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ กองแผนงานขอน าเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางท่ี 1... 
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             ตารางท่ี 1 ประมาณการรายรับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ด้านงบประมาณจากปี 2566 - 2570 ในคณะบริหารศาสตร์  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาค
การศึกษาละ 17,500 บาท/คน x 
2 ภาคเรียน) 

2,450,000 4,900,000 7,350,000 9,800,000 9,800,000 

เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ข้าราชการ) 

581,760 605,030 629,232 654,401 680,577 

เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  (พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดิน) 

1,028,160 1,069,286 1,112,058 1,156,540 1,202,802 

รวมรายรับ 4,059,920   6,574,316  9,091,289  11,610,941   11,683,378  
     

  2) งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 
 

 ตารางที่ 2 ประมาณการรายจ่ายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ         
โซ่อุปทาน ด้านงบประมาณจากปี 2566 - 2570 ในคณะบริหารศาสตร์  
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนินการ       

1.ค่าจ้าง      

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

1,609,920 

 

1,674,316 

 

1,741,289 

 

1,810,941 

 

1,883,378 

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผู้สอน - - - - - 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยคนละ 
4,000 บาท 

560,000.00 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,240,000 

3. เงินส ารองมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 10 

189,000 378,000 567,000 756,000 756,000 

4. ค่าบริหารจัดการร้อยละ 10  170,100 340,200 510,300 680,400 680,400 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5.ค่าบริหารจัดการหลักสูตรคน
ละ 1,200 บาทต่อปีการศึกษา* 

84,000 168,000 252,000 336,000 336,000 

6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของวิชา 470,400 940,800 1,411,200 1,881,600 1,881,600 

7. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

316,251 625,623 928,676 1,225,908 1,225,908 

8. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม (ก) 3,439,671 5,286,939 7,130,465 8,970,849 9,043,286 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 3,439,671 5,286,939 7,130,465 8,970,849 9,043,286 

งบประมาณแผ่นดิน 1,609,920 1,674,316 1,741,289 1,810,941 1,883,378 

เงินรายได้ 2,450,000 4,900,000 7,350,000 9,800,000 9,800,000 

จ านวนนักศึกษา  70 140 210 280 280 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ทั้งหมด จ าแนกเป็น 

49,138.16 37,763.86 33,954.60 32,038.75 32,297.45 

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(งบประมาณแผ่นดิน)  

22,998.86 23,918.81 24,875.56 25,870.59 26,905.41 

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (เงิน
รายได้) 

26,139.30 13,845.04 9,079.03 6,168.16 5,392.04 

 

   ๓) ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ในภาพรวมประมาณการรายรับของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เท่ากับ 32,297.45 บาท/คน/ปี จ าแนกเป็น  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณแผ่นดิน หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการ 
ผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 26,905.41 บาท/คน/ปี 

ค่าใช้จ่าย... 
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ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณเงินรายได้ หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 5,392.04 บาท/คน/ปี 

ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนของงบประมาณเงินรายได้กับค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บในอัตรา 17,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรือ 35,000 บาท/คน/ปีการศึกษาแล้ว จะพบว่ามี
รายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาขั้นต่ าที่พึงรับได้เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เท่ากับ 258 คน 
(ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต  9,043 ,286 บาท หารด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ทั้งหมด           
35,000 บาท) 

           ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตาม
แผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร  
ไม่ต่ ากว่า 258 คน/ปี หรือต้องรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 65 คน/ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของแผนการรับนักศึกษา 

       2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รายละเอียด
ดังนี้   

    2.1) ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 

ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(28,000 บาท x 2 ภาค  

x 30 คน) 

1,680,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 15,120,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

เช่น เงินเดือนอาจารย ์

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รวมรายรับ 1,875,900 3,563,736 3,571,885 3,580,361 3,589,175 16,181,058 

หัก ค่าธรรมเนียมให้
มหาวิทยาลยั 

513,600 1,027,200 1,027,200 1,027,200 1,027,200 4,622,400 

รวมรายรับสุทธิ 1,362,300 2,536,536 2,544,685 2,553,161 2,561,975 11,558,658 

                    

  หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 56,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 15,200,000 
บาท และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 11,558,658 บาท 

 
 
 
 
 

2.2) ประมาณ… 
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       2.2) ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 

 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  

1. เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน  

548,700 567,120 586,171 605,875 626,255 2,934,121 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน  

อาจารย์พิเศษ และบุคลากร 

อื่น ๆ ในหลักสูตร  

493,156 585,025 578,754 573,513 573,513 2,803,961 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  

(ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสตูร)  

176,930 219,653 216,737 214,299 214,299 1,041,918 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 2,150,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ใน
หลักสตูร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

รวม  1,688,786 1,841,797 1,851,662 1,863,687 1,884,067 9,129,999 

หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รายจ่ายสุทธิ 1,492,886 1,638,061 1,639,776 1,643,326 1,654,892 8,068,941 

รายจ่ายต่อปี 746,443 819,031 819,888 821,663 827,446 ๔,๐๓๔,๔๗๑ 

จ านวนนักศึกษา   30 30 30 30 30 - 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  

24,881 27,301 27,330 27,389 27,582 เฉลี่ย 
26,896 

       

       หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 26,896 บาทต่อคน  

กองแผนงานได้วิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

 

 

ตารางท่ี 3… 
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  ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน ด้านงบประมาณจากปี 2566-2570 ในคณะบริหารศาสตร์  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาค
การศึกษาละ 28,000 บาท/คน x 
2 ภาคเรียน) 

1,680,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 

เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  (ข้าราชการ) 

- - - - - 

เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  (พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดิน)* 

195,900 203,736 211,885 220,360 229,175 

รวมรายรับ 1,875,900 3,563,736 3,571,885 3,580,360 3,589,175 
 

*หมายเหตุ : อัตราเงินเดือน ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คิดที่ ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เนื่องจากอาจารย์ต้องสอน 
นศ. ระดับปริญญาตรีด้วย 
 

    2) งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 
 

ตารางที่ 4 ประมาณการรายจ่ายของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ด้านงบประมาณจากปี 2566 - 2570 ในคณะบริหารศาสตร์  

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนินการ       

1.ค่าจ้าง      

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 543,900   565,656   588,282   611,813   636,286  

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผู้สอน - - - - - 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยคนละ 
4,000 บาท 

 240,000   480,000   480,000   480,000   480,000  

3. เงินส ารองมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 10 

 144,000   288,000   288,000   288,000   288,000  

4. ค่าบริหารจัดการร้อยละ 10  - - - - - 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5.ค่าบริหารจัดการหลักสูตรคน
ละ 1,200 บาทต่อปีการศึกษา* 

 36,000   72,000   72,000   72,000   72,000  

6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของวิชา - - - - - 

7. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

 90,000   180,000   180,000   180,000   180,000  

8. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตร 

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  

รวม (ก)  1,093,900   1,625,656   1,648,282   1,671,813  1,696,286  

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 3,439,671 5,286,939 7,130,465 8,970,849 9,043,286 

งบประมาณแผ่นดิน 195,900 203,736 211,885 220,360 229,175 

เงินรายได้ 1,680,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 

จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ทั้งหมด จ าแนกเป็น 

 36,463.33   27,094.27   27,471.37   27,863.56  28,271.43  

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(งบประมาณแผ่นดิน)  

 6,530.00   3,395.60   3,531.42   3,672.68   3,819.59  

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (เงิน
รายได้) 

 29,933.33  23,698.67   3,939.95  24,190.88  24,451.85  

    

  ๓) ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ในภาพรวมประมาณการรายรับของหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เท่ากับ 28,271.43 บาท/คน/ปี จ าแนกเป็น  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณแผ่นดิน หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 3,819.59 บาท/คน/ปี 

ค่าใช้จ่าย… 
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ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณเงินรายได้ หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 24,451.85 บาท/คน/ปี 

ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนของงบประมาณเงินรายได้กับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่เรียกเก็บในอัตรา 28,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรือ 56,000 บาท/คน/ปีการศึกษาแล้ว จะพบว่ามีรายได้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาขั้นต่ าที่พึงรับได้เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เท่ากับ 30 คน 
(ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต 28,271.43 บาท หารด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ทั้งหมด 56,000 
บาท) 

         ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตาม
แผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 30 คน/ปี หรือต้องรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 11 คน/ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของแผนการรับนักศึกษา 

นอกจากนี้ คณะบริหารศาสตร์ได้ท าการวิเคราะห์ทางการตลาดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทบทวนและจัดท ากลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงเห็นควรบรรจุหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2566 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้
การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามข้ันตอนด้วยความเรียบร้อยและเสนอการจัดท าเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบเป็นล าดับต่อไป  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะบริหารศาสตร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบคณะบริหารศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน พิจารณาแผนการท างานวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ (Real Sector) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัย
ร่วมกัน หรือเป็นการรับโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาด าเนินงาน  ซึ่งจะท าให้หลักสูตรมีคุณค่ามากขึ้นและสามารถบริหาร
หลักสูตรในระยะยาว โดยมิต้องค านึงถึงจ านวนการรับนักศึกษาแต่เพียงด้านเดียว 
 

   มติที่ประชุม  อนุ มัติ  และมอบคณะบริหารศาสตร์  และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

๔.๑.๒.๒  สรุปผล… 
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      ๔.๑.๒.๒  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
          ปีการศึกษา 2564 

      ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และแผนปฏิทินการ
ด าเนินงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ
เห็นชอบแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 
พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน และสอดคล้องตาม
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ก าหนด ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ การด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กองแผนงาน ใคร่ขอสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 

1.1) สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
(1) ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ  
 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ใน “ระดับดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.43)                 

โดยมีพัฒนาการ “ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี” เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีการศึกษา                   
2562 - 25634 (คะแนน 3.37, 3.39 และ 3.43 ตามล าดับ)  

 

 
 

(2) ภาพรวมระดับคณะ   
 พบว่า ทุกคณะ มีผลการประเมินฯ หลักสูตร โดยเฉลี่ยภาพรวมผลการด าเนินงาน “ดีขึ้น”             

(8 จาก 10 คณะที่รับการประเมินฯ) โดยอยู่ในระดับ “คุณภาพดี” ดังนี้  
1. คณะที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตรดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จ านวน 8 คณะ ได้แก่ 

คณะรัฐศาสตร์ (3.77) คณะเภสัชศาสตร์ (3.57) คณะศิลปะประยุกต์ฯ (3.46) คณะวิทยาศาสตร์ (3.43)                    
คณะบริหารศาสตร์ (3.42) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (3.39) คณะศิลปศาสตร์ (3.37) และคณะเกษตรศาสตร์ (3.30) 

2. คณะที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตรลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จ านวน 2 จาก                  
10 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ (3.57) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (3.46) 

หมายเหตุ – คณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจประเมินและรับรองโดยสภาวิชาชีพ จึงไม่ได้น ามา 
ค านวณ 

 

ตาราง... 

3.37
3.39

3.43

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มหาวิทยาลัย
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ตารางสรุปผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(3) ผลการประเมินฯ แยกรายหลักสูตร  
โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สป.อว. ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การแปลผลคุณภาพหลักสูตร 4 ระดับ ดังนี้  

ค่าคะแนน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 
ค่าคะแนน 2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ค่าคะแนน 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพ ดี 
ค่าคะแนน 4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ปีการศึกษา 2564 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในของ สป.อว.จ านวน 68 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 74 หลักสูตร (โดย 6 หลักสูตรที่
เหลือรับการประเมินโดยระบบ AUN-QA และสภาวิชาชีพ)  

 
 

หลักสูตร... 
 

เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รัฐศาสตร์
วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปประยุกต์ฯ ศิลปศาสตร์

2562 3.26 3.85 3.43 3.07 3.82 3.55 3.31 3.53 3.24 3.17

2563 3.24 3.86 3.37 3.56 3.54 3.36 3.36 3.51 3.20 3.30

2564 3.30 3.57 3.42 3.57 3.77 3.39 3.43 3.46 3.46 3.37
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เภสัชศาสตร์

รัฐศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

ศิลปประยุกต์ฯ

ศิลปศาสตร์
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       จากผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 พบว่า ภาพรวมผลการตรวจ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตรมี “แนวโน้มดีขึ้น” ซึ่งผลการตรวจประเมินฯ จาก 68 หลักสูตร มีผล
การประเมินฯ ในระดับดี 66 หลักสูตร และระดับปานกลาง 2 หลักสูตร และในด้านพัฒนาการ มี
หลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น 42 หลักสูตร และพัฒนาการลดลง 26 หลักสูตร โดยรายละเอียด
แยกตามกลุ่มระดับคุณภาพ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดังนี้  

- กลุ่มหลักสูตรคุณภาพระดับดี (คะแนน 3.01-4.00) จ านวน 66 หลักสูตร โดยมีหลักสูตร
ที่มีผลการประเมินฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีหลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินฯ มากกว่า 3.51 จ านวน 27 หลักสูตร 
และน้อยกว่า 3.51 จ านวน 39 หลักสูตร เมื่อพิจารณาในมุมมองพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา พบว่า 

1) พัฒนาการที่ดีขึ้น 41 หลักสูตร ซึ่งอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 หลักสูตร, 
ปริญญาโท 11 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 5 หลักสูตร  

2) พัฒนาการลดลง 25 หลักสูตร ซึ่งอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร, 
ปริญญาโท 7 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 6 หลักสูตร 

- กลุ่มหลักสูตรคุณภาพระดับปานกลาง (ค่าคะแนน 2.01-3.00) จ านวน 2 หลักสูตร โดยมี
หลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรในกลุ่มระดับปานกลาง 7 หลักสูตร) และ
เมื่อพิจารณาในมุมมองพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา พบว่า 

1) พัฒนาการที่ดีขึ้น 1 หลักสูตร อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร (หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่เมื่อปีการศึกษา 2563 

2) พัฒนาการลดลง 1 หลักสูตร ซึ่งอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร (หลักสูตร
การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดมาอย่างต่อเนื่อง (7 ปีการศึกษา) แต่ยังไม่มีนักศึกษาเข้า
เรียนในหลักสูตร 

  
1.2) ผลการ... 
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ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 
1. เกษตรศาสตร ์ 2 3 2 7 
2. นิติศาสตร ์ 1   1 
3. บริหารศาสตร ์ 5 1  6 
4. เภสัชศาสตร ์  1 1 2 
5. รัฐศาสตร ์ 2   2 
6. วิทยาลัยแพทยฯ 2 1  3 
7. วิทยาศาสตร ์ 10 6 3 19 
8. วิศวกรรมศาสตร ์ 5 5 5 15 
9. ศิลปประยุกต์ฯ 2   2 
10. ศิลปศาสตร ์ 9 2  11 

รวม 38 19 11 68 
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1.2) ผลการประเมินฯ แยกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ 

  จากผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ข้างต้น กองแผนงานใคร่ขอน าเสนอผลการ
ประเมินฯ แยกตามปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

(1) ด้านปัจจัยน าเข้า (input) 
1. คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จากผลการประเมินฯ คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ย้อนหลัง 3 ปี (2562-
2564) พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2562-2564 ค่าเฉลี่ย 4.30, 4.32 และ 
4.46 ตามล าดับ) หากแยกระดับคณะพบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินฯ รวม 3 ปี มากที่สุด คือ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (4.83) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (4.78) และคณะวิทยาศาสตร์ (4.63) ส่วนคณะที่มีผลประเมินเฉลี่ย
รวมน้อยที่สุด คือ คณะบริหารศาสตร์ (3.52) 
 

  
 
 
 
 

โดยจ าแนกคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 1.1 คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ภาพรวมหลักสูตรมีร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2562 - 
2564 ค่าเฉลี่ย 4.73, 4.79 และ 4.84 ตามล าดับ) หากแยกระดับคณะ พบว่า  มีคณะที่มีค่าเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน 
จ านวน 7 จาก 10 คณะที่รับการประเมินฯ ส่วนคณะที่มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ คณะนิติศาสตร์ (3.33) 
 

  
 

วิศวกร
รมศาส

ตร์

วิทยาลั
ย

แพทย
ศาส…

วิทยาศ
าสตร์

เภสัช
ศาสตร์

เกษตร
ศาสตร์

นิติศาส
ตร์

ศิลป
ศาสตร์

รัฐศาส
ตร์

ศิลป
ประยุก

ต์ฯ

บริหาร
ศาสตร์

2562 4.78 4.63 4.53 4.30 4.27 5.00 4.01 3.84 3.80 3.29

2563 4.83 4.86 4.63 4.69 4.34 5.00 3.75 3.29 2.89 3.37

2564 4.88 4.81 4.75 4.51 4.30 1.89 4.11 3.85 3.89 3.99

0.001.002.003.004.005.00

2562 2563 2564

เกษตร
ศาสตร์

นิติศา
สตร์

บริหาร
ศาสตร์

เภสัช
ศาสตร์

รัฐศาส
ตร์

วิทยา
ลัย

แพทย
ศาสตร์

ฯ

วิทยา
ศาสตร์

วิศวกร
รมศาส

ตร์

ศิลป
ประยุ
กต์ฯ

ศิลป
ศาสตร์

2562 5.00 5.00 3.75 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.17

2563 5.00 5.00 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.09

2564 5.00 0.00 4.86 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.55

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

หน่วยงาน 2562 2563 2564 เฉลีย่ 
1. วิศวกรรมศาสตร ์ 4.78 4.83 4.88 4.83 
2. วิทยาลัยแพทยฯ 4.63 4.86 4.81 4.78 
3. วิทยาศาสตร์ 4.53 4.63 4.75 4.63 
4. เภสัชศาสตร ์ 4.30 4.69 4.51 4.50 
5. เกษตรศาสตร ์ 4.27 4.34 4.30 4.30 
6. นิติศาสตร ์ 5.00 5.00 1.89 3.96 
7. ศิลปศาสตร ์ 4.01 3.75 4.11 3.96 
8. รัฐศาสตร์ 3.84 3.29 3.85 3.66 
9. ศิลปประยุกต์ฯ 3.80 2.89 3.89 3.52 
10. บริหารศาสตร ์ 3.29 3.37 3.99 3.52 
รวมทั้งหมด 4.30 4.32 4.46 4.36 

หน่วยงาน 2562 2563 2564 เฉลี่ย 
1. วิทยาลยัแพทยฯ 5.00 5.00 5.00 5.00 
2. วิศวกรรมศาสตร์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
3. วิทยาศาสตร์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. เภสัชศาสตร ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. ศิลปประยุกต์ฯ 5.00 5.00 5.00 5.00 
6. เกษตรศาสตร์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
7. รัฐศาสตร์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
8. ศิลปศาสตร์ 4.17 4.09 4.55 4.26 
9. บริหารศาสตร์ 3.75 4.29 4.86 4.25 
10. นิติศาสตร์ 5.00 5.00 0.00 3.33 
รวมทั้งหมด 4.73 4.79 4.84 4.78 
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1.2 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ภาพรวมหลักสูตรมีร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง (ปีการศึกษา 2562-2564 ค่าเฉลี่ย 
3.83, 3.87 และ 3.81 ตามล าดับ) หากแยกระดับคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินฯ รวม 3 ปี มากที่สุด คือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.94) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (4.33) และคณะวิทยาศาสตร์ (4.21) ส่วนคณะที่มีผลประเมิน
เฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1.57)  
 

   
 
 
 

 1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ภาพรวมหลักสูตรที่มีร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ย้อนหลัง 3 ปี 
(2562-2564) พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562-2564 ค่าเฉลี่ย 4.60, 
4.42 และ 4.80 ตามล าดับ) หากแยกระดับคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินฯ รวม 3 ปี มากที่สุด คือ คณะ
เภสัชศาสตร์ (5.00) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (5.00) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.98) ส่วนคณะที่มีผลประเมินเฉลี่ย
รวมน้อยที่สุด คือ คณะบริหารศาสตร์ (3.97)  
 

 
 

 
 

1.4 การได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 
 ภาพรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีผลงานทางวิชาการได้รับการอ้างอิง 
(citation) ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง… 
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2562 3.8 5.0 2.4 3.5 1.5 3.8 4.1 4.9 1.3 3.5
2563 3.6 5.0 2.1 4.5 2.3 4.5 4.2 4.9 1.6 3.1
2564 3.6 1.6 2.3 3.5 1.5 4.4 4.3 4.9 1.6 3.1

0.001.002.003.004.005.00

เกษตร
ศาสตร์

นิติศาส
ตร์

บริหาร
ศาสตร์

เภสัช
ศาสตร์

รัฐศาส
ตร์

วิทยาลั
ย
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วิทยาศ
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วิศวกร
รมศาส

ตร์

ศิลป
ประยุก

ต์ฯ

ศิลป
ศาสตร์

2562 4.29 5.00 3.63 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 4.33

2563 4.64 5.00 3.71 5.00 2.50 5.00 4.65 4.94 2.00 4.00

2564 4.29 4.00 4.72 5.00 5.00 5.00 4.91 5.00 5.00 4.64

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

หน่วยงาน 2562 2563 2564 เฉลี่ย 
1. วิศวกรรมศาสตร์ 4.94 4.94 4.93 4.94 
2. วิทยาลยัแพทยฯ 3.89 4.58 4.44 4.33 
3. วิทยาศาสตร์ 4.10 4.23 4.31 4.21 
4. นิติศาสตร์ 5.00 5.00 1.67 3.89 
5. เภสัชศาสตร ์ 3.54 4.59 3.54 3.89 
6. เกษตรศาสตร์ 3.82 3.66 3.64 3.71 
7. ศิลปศาสตร์ 3.54 3.16 3.16 3.29 
8. บริหารศาสตร์ 2.48 2.12 2.39 2.34 
9. รัฐศาสตร์ 1.53 2.36 1.53 1.81 
10. ศิลปประยุกต์ฯ 1.39 1.67 1.67 1.57 
รวมทั้งหมด 3.83 3.87 3.81 3.84 

หน่วยงาน 2562 2563 2564 เฉลี่ย 
1. เภสัชศาสตร ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
2. วิทยาลยัแพทยฯ 5.00 5.00 5.00 5.00 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 5.00 4.94 5.00 4.98 
4. วิทยาศาสตร์ 4.75 4.65 4.91 4.77 
5. นิติศาสตร์ 5.00 5.00 4.00 4.67 
6. เกษตรศาสตร์ 4.29 4.64 4.29 4.40 
7. ศิลปศาสตร์ 4.33 4.00 4.64 4.32 
8. รัฐศาสตร์ 5.00 2.50 5.00 4.17 
9. ศิลปประยุกต์ฯ 5.00 2.00 5.00 4.00 
10. บริหารศาสตร์ 3.63 3.71 4.72 3.97 
รวมทั้งหมด 4.60 4.42 4.80 4.61 
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ต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2562 - 2564 ค่าเฉลี่ย 3.21, 3.75 และ 4.33 ตามล าดับ) หากแยกระดับคณะ พบว่า คณะ 
(ท่ีมีหลักสูตรปริญญาเอก) ที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินฯ รวม 3 ปี มากท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ (4.89) คณะเภสัชศาสตร์ 
(3.98) และคณะเกษตรศาสตร์ (3.56) ส่วนคณะที่มีผลประเมินเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3.13)  
 

 
 

(2) ด้านผลลัพธ์ (output) 
1. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต  

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
คุณภาพบัณฑิตย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) 
พบว่า มหาวิทยาลัย มีแนวโน้มดีขึ้นตามล าดับ (ปี
การศึกษา 2562-2564 ค่าเฉลี่ย 4.38, 4.40 
และ 4.45 ตามล าดับ) หากแยกระดับคณะพบว่า 
คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี มีระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตมากที่สุด คือ คณะ
นิติศาสตร์ (4.56) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.47) 
และคณะเกษตรศาสตร์ (4.47) ส่วนคณะที่มีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ (3.94)  
 

 

2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ภายใน 1 ปี  
จากผลการส ารวจภาวะมีงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีฯ ย้อนหลัง 3 ปี (2562 - 2564) พบว่า มหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มลดลง (ปีการศึกษา 2562 - 2564 ค่าเฉลี่ย 3.86, 3.90 และ 3.62 ตามล าดับ) หากแยกระดับคณะพบว่า 
คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี มีผลการส ารวจภาวะมีงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีฯ มากที่สุด คือ คณะเภสัชศาสตร์ 
(4.86) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (4.63) และคณะพยาบาล
ศาสตร์ (4.49) ส่วนคณะที่มีผลการส ารวจภาวะมีงานของ
บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ฯ  น้ อ ย ที่ สุ ด  คื อ  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ (3.15) 

 

 
๓. คุณภาพ… 
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วยงาน 2562 2563 2564 เฉลี่ย 
1. วิทยาศาสตร์ 4.67 5.00 5.00 4.89 
2. เภสัชศาสตร ์ 3.33 3.61 5.00 3.98 
3. เกษตรศาสตร์ 2.92 3.25 4.50 3.56 
4. วิศวกรรมศาสตร์ 2.43 3.23 3.73 3.13 
รวมทั้งหมด 3.21 3.75 4.33 3.76 

หน่วยงาน 
ป.ตรี 

เฉลี่ย 
2562 2563 2564 

1. เภสัชศาสตร ์ 4.84 4.94 4.80 4.86 
2. วิทยาลยัแพทยฯ 4.73 4.64 4.52 4.63 
3. พยาบาลศาสตร์ 5.00 3.88 4.60 4.49 
4. รัฐศาสตร์ 4.49 4.30 4.64 4.47 
5. ศิลปศาสตร์ 3.96 4.58 4.17 4.22 
6. เกษตรศาสตร์ 3.32 3.90 4.95 4.05 
7. นิติศาสตร์ 4.49 3.78 3.88 4.05 
8. ศิลปประยุกต์ฯ 3.04 3.75 4.63 3.96 
9. วิทยาศาสตร์ 3.71 3.72 2.96 3.47 
10. บริหารศาสตร์ 3.58 3.48 2.84 3.32 
11. วิศวกรรมศาสตร์ 3.53 3.14 2.77 3.15 
ผลรวมทั้งหมด 3.86 3.90 3.62 3.80 
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3. คุณภาพผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท - จากผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ย้อนหลัง 3 ปี 

(2562 - 2564) ด้านผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า ภาพรวม
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562 - 2564 ค่าเฉลี่ย 4.17, 4.03 และ 4.29 ตามล าดับ) หาก
แยกระดับคณะพบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี  มากที่สุด คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (5.00) คณะเภสัชศาสตร์ 
(5.00) และคณะเกษตรศาสตร์ (4.89) ส่วนคณะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3.61) 

    

 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก - จากผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ย้อนหลัง 3 ปี (2562 - 2564) 
ด้านผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พบว่า ภาพรวมมหาวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562 - 2564 ค่าเฉลี่ย 5.00, 4.17 และ 4.38 ตามล าดับ) หากแยกระดับ
คณะพบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ (5.00) คณะเภสัชศาสตร์ (5.00) และ               
คณะเกษตรศาสตร์ (5.00) ส่วนคณะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.03) 

 

    

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565  
ได้หารือและมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษา 2564 แต่ “ไม่
มีนักศึกษา” ในหลักสูตรดังกล่าว 

1.3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพหลักสูตร โดยให้ทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตร

ที่รับรองโดยสภาวิชาชีพ) ด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 26 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ 
ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 

๒. จากการ... 
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เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

ป.เอก

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วยงาน 
ป.โท 

เฉลี่ย 2562 2563 2564 
1. วิทยาลยัแพทยฯ 5.00 5.00 - 5.00 
2. เภสัชศาสตร ์ - - 5.00 5.00 
3. เกษตรศาสตร์ 5.00 4.59 5.00 4.86 
4. วิทยาศาสตร์ 4.17 4.33 4.63 4.38 
5. ศิลปศาสตร์ 3.38 3.54 5.00 3.89 
6. บริหารศาสตร์ 5.00 1.61 5.00 3.87 
7. วิศวกรรมศาสตร์ 4.00 4.17 2.71 3.61 
รวมทั้งหมด 4.17 4.03 4.29 4.18 

หน่วยงาน 
ป.เอก 

เฉลี่ย 
2562 2563 2564 

1. วิทยาศาสตร์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
2. เภสัชศาสตร ์ 5.00 - 5.00 5.00 
3. เกษตรศาสตร์ 5.00 - - 5.00 
4. วิศวกรรมศาสตร์ 5.00 3.33 3.75 4.03 
รวมทั้งหมด 5.00 4.17 4.38 4.56 
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2. จากหลักการข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาปรับกระบวนทัศน์ในการด าเนินงานเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  
1) กองแผนงาน ด าเนินการวางระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความรู้ความ

เข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง ทีมผู้ประเมินฯ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

2) งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กองบริการการศึกษา ด าเนินการวางระบบ
และกลไกการด าเนินงาน การก ากับ ติดตามควบคุมการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องตามหลักการเกณฑ์ AUN-
QA ที่เน้น ออกแบบหลักสูตร Backward Curriculum designed จากผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Programme 
Learning Outcomes, PLO) หรือที่เน้นนิยมเรียก การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์  (Outcome Based Education (OBE) 
รวมถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การก าหนดนโยบายการจั ด
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าหลักสูตรและสาระรายวิชา การรับนักศึกษา การวางระบบการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน เป็นต้น (Criteria AUN-QA_1-4 และ 8) 

3) กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการวางระบบและกลไกการด าเนินงาน การก ากับ ติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งสายวิชาการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทั่วไป) และสาย
สนับสนุน  ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมตามความจ าเป็นและความต้องการที่สอดคล้องตามกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เช่น การก าหนดนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การก าหนดบทบาทและภาระงานที่
จ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินการสอน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น รวมถึง
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากรที่เก่ียวข้อง (Criteria AUN-QA_5) 

4) ส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการวางระบบและกลไกการด าเนินงาน การก ากับ 
ติดตามการส่งเสริม การพัฒนา การบริการ จัดสวัสดิการ และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทั้งนักศึกษาปกติและนักศึกษา
ผู้พิการ ในทุกระดับการศึกษา สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการสร้างความสัมพันธ์ / การเชิดชูศิษย์เก่า เป็นต้น (Criteria AUN-QA_6) 
 

๕) งานเครือข่าย… 
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5) งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ เช่น งานสื่อสารองค์กร และงานวิเทศสัมพันธ์ 
ด าเนินการวางระบบและกลไกการด าเนินงาน การก ากับ ติดตามการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์และพัฒนา
มหาวิทยาลัย และวางระบบประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และการมุมเน้นเชิงการตลาดให้มากขึ้น (Criteria AUN-QA_6)  

6) งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการวางระบบและ
กลไกการด าเนินงานการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างความปลอดภัย และการ
ช่วยเหลือผู้พิการ (Criteria AUN-QA_6) เช่น 

- กองบริการการศึกษา - อาคารเรียน สภาพการใช้ห้องเรียน และมาตรฐานความปลอดภัยด้าน 
  อาคารสถานที่ 
- ส านักงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม - ถนน ทางเดิน สวน ที่นั่งพัก สิ่งอ านวยความสะดวกผู้พิการ 
- ส านักบริหารทรัพย์สินฯ - หอพัก โรงอาหาร 
- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
- ส านักวิทยบริการ - ห้องสมุด จ านวนทรัพยากรห้องสมุดแบ่งตามหลักสูตร 
- ส านักงานพัฒนานักศึกษา - อาคารกิจกรรมนักศึกษา สนามกีฬา สระว่ายน้ า 
- ส านักงานบริหารงานวิจัยฯ – ศูนย์เครื่องมือกลาง  
- ฯลฯ 

7) งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการวางระบบ
และกลไกการพัฒนา ก ากับ ติดตาม ประเมินระบบและสมรรถนะผู้ดูแลในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การเรียนการสอนที่เก่ียวข้อง ให้เกิดความเสถียรภาพ พร้อมใช้งานและบริการการศึกษา (Criteria AUN-QA_6-7) เช่น  

- กองบริการการศึกษา - ระบบ REG / ระบบ LMS  
- ส านักงานพัฒนานักศึกษา – ระบบ Transcript กิจกรรมนักศึกษา 
- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ส านักวิทยบริการ - ระบบสืบค้นและฐานข้อมูลงานวิจัย และการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
- ฯลฯ 
3. นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง (Big Data) ของ

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้น เห็นควรมอบส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ทบทวนรูปแบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาระบบมีฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร สามารถจัดเก็บ ประมวลผ ล  
อ้างอิง และสามารถใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานข้อมูลที่ช่วย
สนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติงานพ้ืนฐาน และรายงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย (Criteria AUN-
QA_6-8) 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะโดยมีประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. สรุปการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เพ่ือน าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA Online  

2. แนวทางการด าเนินงาน กรณีหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร” ที่ เปิดการเรียนการสอนมาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษา 2564 แต่                    
“ไม่มีนักศึกษา” ในหลักสูตร 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาด าเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติท่ีประชุม… 
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบสรุปการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และให้

น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA Online  
2. เห็นชอบการปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต

อุตสาหกรรมอาหาร 
3. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ไปด าเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

       ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
    ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
       (ขออนุมัติครั้งที่ ๘/๒๕๖๕) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโทจ านวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๒ คน  และ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโทจ านวน ๒ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๑ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๒๕ 
คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕)  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโทจ านวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๒ คน  และประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๑ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๒๕ คน                                    
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

     ๔.๒.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม  ๒๕63  นั้น 
 เนื่องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  
จันทรสกุล  จะครบก าหนดสองปีตามระยะเวลาที่ก าหนด ในวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖5  ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามความในข้อ 
๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗  ซึ่งก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย” จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 

๑. กรรมการ… 
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๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    เป็นประธานกรรมการ 
......................................................................  

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    เป็นกรรมการ 
......................................................................  

  ๓.  อธิการบดี         เป็นกรรมการ 
  ๔.  คณบดีคนหนึ่ง      เป็นกรรมการ 
       ............................................................................... 
  ๕.  ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ 
  ๖.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 

      ...............................................................................   
  ๗.  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ 
 

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
เสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเสนอเรื่องแต่งตั้งก่อนวันครบก าหนดตามวาระไม่เกิน ๒ เดือน เพ่ือมิให้เกิดกรณีแต่งตั้งล่วงหน้า
เป็นเวลานาน และหากเป็นกรณีท่ีแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนผู้ด ารงต าแหน่งเดิม อาจเป็นเหตุให้มีผู้ด ารงต าแหน่งเดียวกันทับ
ซ้อนกัน ๒ รายได ้
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย  
   

  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 

  ๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    ประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
  ๒. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต    กรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  กรรมการ 

      อธิการบดี         
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์   กรรมการ 
      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้     กรรมการ 
      ประธานสภาอาจารย์        
  ๖. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า        
  ๗. นายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์    กรรมการ 
      ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

      
 

๔.๓ เรื่องเสนอ… 
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
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         ๔.๓.๑  การขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
     ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
     จัดการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  สังกัดคณะบริหารศาสตร ์

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 นั้น  
                เนื่องด้วยมีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 2 คน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี              
พ.ศ. 2548 “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่ ”   
คณะบริหารศาสตร์ จึงขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จาก
จ านวน 5 คน เหลือจ านวน 1 คน เพ่ือดูแลนักศึกษาคงค้าง 2 คน จนส าเร็จการศึกษา โดยคาดว่านักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.       
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 

วันที่ 29 
สิงหาคม 
2558  

 

วันที่ 9 
ตุลาคม 
2560 

เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงขออนุโลมปรับลดจ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
จากจ านวน 5 คน เหลือจ านวน 
1 คน เพ่ือดูแลนักศึกษาคงค้าง 
2 คน จนส าเร็จการศึกษา  
โดยคาดว่านักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2565 

พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย.์.. 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ใหม่ 
1. นางสาวสรินทิพย์ ทวีเดช 1. นางสาวสรินทิพย์ ทวีเดช 
2. นายจักริน วชิรเมธิน  
3. นางสาวอรุณี มะฎารัก  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลสินี อุดมพันธ์  
5. นายอนิรุธ สืบสิงห์  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่มีสถานะปัจจุบัน จ านวน 2 คน 
 
 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชั้นปี 

สถานะปัจจุบัน 
ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่คาดว่าจะ

ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 
ของนิสิต 

วิชา 
ที่คงค้าง 

1 59170940331 นายณัฐวุฒิ  อัมภรัตน์ ๗ ก าลังศึกษา 7 วิชา 2565 
2 60170640110 นายธีรศักดิ์  วารินทร์ ๖ ก าลังศึกษา 3 วิชา 2565 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จากเดิม 5 คน เหลือ 1 คน เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการดูแลนักศึกษาคงค้าง จ านวน 2 คน จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบคณะวิชาที่จะเสนอขออนุมัติการปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรในครั้งต่อไป ให้ระบุเหตุผลในการปรับลดจ านวนอาจารย์ฯ ดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานตาม
จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในหลักสูตร 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบคณะต่างๆ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศ         
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๒ หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 และคณะเภสัชศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ 

กระทรวง… 
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

 ๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ๑.๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๔๐ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๕ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ หลักสูตรปรับปรุง                   
พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                
มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๒๕ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑,๙๘๑ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๒๒ รุ่น จ านวน ๑,๒๖๗ คน 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้ 
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี 
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๑๔๙ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๑๑๓ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๖๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) และหมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน            
วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษาภาคปกติ ๘๐ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตจากเงินงบประมาณ (สูงสุด) คิดเป็น ๙๙,๙๓๖ บาท และค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตจากเงินรายได้ (สูงสุด) 
คิดเป็น ๒๓,๐๒๙.๘๙ บาท  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน   
คิดเป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน ๕ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา 
โสภาคะยัง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การขอปรับปรุ งหลักสู ตรดั งกล่ าว  ผ่ านการ เห็ นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจ า                                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรอง… 
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กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อย
แล้ว 

๑.๒) การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
  คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  
การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๗ 
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๕ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว
จ านวน ๒๘ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒,๘๕๕ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
๒๓ รุ่น จ านวน ๑,๘๗๐ คน 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี: ปริญญาตรี
ทางวิชาชีพ  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตรหกปี) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์
สมรรถนะหลัก และเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือเภสัชกรรมอุตสาหการตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของสภาเภสัชกรรม สามารถร่วมสร้างนวัตกรรมและก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
รวมทั้งมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคม  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๖ 
ปี ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วย
กิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
จ านวน ๑๐๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓๔ 
หน่วยกิต) และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษาภาคปกติ ๑๒๓ คนต่อปี 
(แบ่งเป็น วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม จ านวน ๙๓ คน และวิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ จ านวน ๓๐ คน) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตจากเงินงบประมาณ(สูงสุด) คิดเป็น ๔๔๕,๒๘๘.๑๑ บาท และค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิตบัณฑิตจากเงินรายได้ (สูงสุด) คิดเป็น ๑๙๙,๘๑๕.๒๔ บาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๙,๕๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๕๙,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์              
ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
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 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลา
หลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

   ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา 

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๓  การเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
      และคณะพยาบาลศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์ 
และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอเปิดหลักสูตรใหม่โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒ หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน            
1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
    ๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖  

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
 คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยได้บรรจุ ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกา รประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว หลักสูตรนี้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี: ปริญญาตรีทางวิชาการ คาดว่าจะสามารถเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี
จุดเน้นมุ่ งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ และสามารถน าความรู้และแนวคิดของ
เกษตรอัจฉริยะในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางด้าน
การเกษตร มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีความเป็น
ผู้น าที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้ เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วย
กิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๘๙ หน่วยกิต (กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๒๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๓๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จ านวน ๑๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ 
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สื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและ/หรือนอก
วัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย ๒๑,๗๙๕.๖๐ บาทต่อคนต่อปี 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน
ต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

 การขออนุมัติ เปิ ดหลักสู ตรดั งกล่ าว  ผ่ านการ เห็น ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๒.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว  หลักสูตรนี้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สู งอายุ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักสูตรปริญญาโท โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ขั้นสูง ที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และทักษะในการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ พัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง บูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
เป็นหลักสูตรเต็มเวลา หลักสูตร ๒ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 
๑๒ หน่วยกิต)  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน วัน-เวลาราชการ และ/หรือ 
นอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวนรับนักศึกษาภาคปกติ ๑๐ คนต่อปี (แผน ก แบบ ก๒)  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา เฉลี่ย ๕ ปี จ านวน ๕๓,๙๕๗ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย แผน ก แบบ 
ก๒ ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อคน คิดเป็น ๘๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ และอาจารย์สุรชัย  มณีเนตร สังกัดคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอเปิด... 
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การขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕             
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ) 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕เรียบร้อยแล้ว 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร 
ได้แก่ 

   ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัด           
คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่                             
พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

 เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
   

      ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  การขยายระยะเวลาการรับทุนให้ผู้รับทุนภายใต้โครงการ The Matching  
     Scholarship under the Strengthening Higher Education Projects  
     ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Savannakhet University  
     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของ  
Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งระดับอุดมศึกษา 
(The Matching Scholarship under the Strengthening Higher Education Project) ตามมติ ที่ ป ร ะชุ ม สภ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเงื่อนไขของการด าเนิน
โครงการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมีผลนับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงและลงนามบันทึก
ข้อตกลงโดยผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่าย ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๒. โครงการ SSHEP จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนซึ่งเป็นนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต 
เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
ผู้รับทุนต้องส าเร็จการศึกษาภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตจะจัดสรรเงินเพ่ือครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุน
ศึกษาเกินระยะเวลาปกติตามโครงสร้างหลักสูตร 

๓. โครงการ SSHEP จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษา 

๔. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะส่งผลการศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตทราบทุกสิ้นภาค
การศึกษา  

๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x 
๔ ภาคการศึกษา คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท) 

ด้วยสถานการณ์... 
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ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาท าให้นักศึกษา
ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนด ดังนั้น Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จึงขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือให้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑ ราย ได้แก่ Ms. Tan Kingkunya นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกไป ๒                 
ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาให้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณา  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๕ นั้น 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้ทุน ก าหนดระยะเวลาการให้ทุน และเงื่อนไขการให้ทุน ดังนั้น
การขอขยายระยะเวลาการให้ทุนจึงเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์           
จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อมูลแผนการศึกษาและผลการศึกษา
ประกอบการพิจารณา  

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวโดยก าหนดหลักเกณฑ์
สนับสนุนตามเดิม จักมีประมาณการค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวจักเป็นการด าเนินงานที่ ไม่อยู่ภายใต้แผนการด าเนิน
โครงการ The Matching Scholarship under the Strengthening Higher Education Projects  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการขยายระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาแก่             
Ms. Tan Kingkunya  โดยก าหนดให้ 

๑. ให้คณะศิลปศาสตร์ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา รายวิชา ๑๔๒๑๗๐๐ ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
  ๒. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  และค่ารักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา  

๓. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่มีในรายการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับใหม่ โดยระบเุหตุอันจ าเป็น

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาท าให้นักศึกษาไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่ก าหนด ประกอบกับระยะเวลาการด าเนินงานตามข้อตกลง (MOU) 
ฉบับเดิมนั้นได้สิ้นสุดลง โดยบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับใหม่ ให้มีผลย้อนหลังต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฯ ฉบับเดิม และเมื่อด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับใหม่แล้วเสร็จให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

   มติที่ประชุม  มอบมหา วิทยาลั ยด า เนินการตามข้อ เสนอแนะ เพิ่ ม เติ มของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖...     
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ระเบียบวาระท่ี  ๖    วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (ลับ) 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 
 
 
 
 
    ...…........................................................          ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)           (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
               ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


